
Conclusão do Ensino Básico 

“Verificando -se que foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, através do 

Decreto n.º 14 -A/2020, de 18 de março, o qual veio a ser renovado pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 17 -A/2020, de 2 de abril, e existindo situações que carecem de regulamentação expressa 

neste âmbito excecional com a evolução registada da pandemia, o Governo decide aprovar um conjunto 

de medidas no âmbito da educação destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário, 

relativo à realização e avaliação das aprendizagens, …, de modo a assegurar a continuidade do ano 

letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e de forma mais normalizada possível.” 

 

Assim: 

O Decreto-Lei º 14-G/2020 de 13 de abril decreta o seguinte: 

 

1. Para efeitos de avaliação e conclusão do Ensino Básico apenas é considerada a 

avaliação interna. 

2. Os alunos autopropostos realizam provas de equivalência à frequência 

unicamente em final de ciclo. 

Entende-se por alunos autopropostos os que: 

• Estejam matriculados no ensino individual ou ensino doméstico; 

• Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer 

escola e sejam detentores do ciclo de estudo anterior; 

• Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade 

dos 2.º ou 3.º ciclos e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período; 

• Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14 ou 16 

anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação interna 

final; 

• Estejam no 9.º ano e não reúnam condições de admissão como alunos internos para as 

provas finais do ensino básico da 1.ª fase, em resultado da avaliação sumativa interna 

final do 3.º período (realizam provas de equivalência à frequência na 1.ª fase e provas 

finais na 2.ª fase e, se aplicável, também provas de equivalência à frequência); 

•  Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14 ou 16 

anos até ao final do ano escolar e tenham ficado retidos por faltas, por aplicação do 

previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro ȥ 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

• Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, por 

aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro ȥ Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

 



3. As provas de equivalência à frequência do ensino básico realizam-se nos 

seguintes períodos: 

1ª fase – 6 a 30 de julho (calendário de exames com datas a definir pelo 

agrupamento) 

2ª fase – 1 a 11 de setembro (calendário de exames com datas a definir pelo 

agrupamento) 

 

As presentes orientações não dispensam a leitura Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 

de março e decreto-lei nº 14-G/2020 de 13 de abril. 

 

 

 


