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Preâmbulo 

 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 tem 

exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, com vista a prevenir a 

transmissão do vírus SARS-Cov-2. 

Neste contexto, Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril), depois de três períodos consecutivos de estado de 

emergência decretados pelo Presidente da República, iniciados a 19 de março (Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março). 

A nível da união europeia, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia assumiram o compromisso de 

combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências imediatas, de modo a superar esta 

crise, preservando simultaneamente os valores e o modo de vida europeus. Nesse sentido, 

apelaram aos estados membros para trabalharem na preparação das medidas necessárias para que 

as sociedades e economias voltem a funcionar normalmente e a crescer de modo sustentável, 

integrando nomeadamente a transição para a economia verde e a transformação digital, e 

colhendo todos os ensinamentos da crise. 

Consequentemente, no Conselho de Ministros de 30 de abril, após uma avaliação do quadro 

epidemiológico, sanitário, social e económico foi desenhado um Plano de Desconfinamento, a ser 

implementado, por diversas fases, em consonância com a conduta de diversos estados europeus. 

Esse plano, segundo o governo, teve em consideração a prioridade de prevenção da doença, a 

contenção da pandemia e a garantia da segurança dos portugueses, aliada ao levantamento gradual das 

suspensões e interdições decretados durante o período do estado de emergência, e irá repercutir-se no 

regresso gradual da atividade económica ao seu normal funcionamento. 

Esta nova fase de combate à covid-19 e o caminho que é necessário percorrer de maneira a permitir 

uma retoma progressiva da vida social, prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em 

vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras 

em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais. 

Por conseguinte, o Plano de Desconfinamento prevê um conjunto de medidas gerais, de caráter 

excecional, destinadas a repor a normalidade das condições de vida. 

Calendário da estratégia de levantamento de medidas de confinamento 

Escolas e 
Equipamentos 

Sociais  

Datas Medidas no âmbito da Educação 

18/05 

— 11.º e 12.º anos, ou 2.º e 3.º anos de ofertas formativas (10h -17h) 

— Equipamentos sociais na área da deficiência 

— Creches (com opção de apoio à família) 

1/06 — Creches/Pré-escolar/ATL 

 

Todas as deliberações para o levantar de medidas de confinamento são acompanhadas de condições 
específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção 
individual e agendamento que acrescem às condições gerais, designadamente, a disponibilidade no 
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mercado de máscaras e gel desinfetante, a higienização regular dos espaços, a higiene das mãos e 
etiqueta respiratória e a prática do dever cívico de recolhimento e de distanciamento físico. 
 

Na conceção e elaboração do plano de regresso às aulas presenciais, que ocorrerá na escola sede do AE 

Carlos Amarante, foi decidido que, no caminho que é necessário percorrer de maneira a permitir a 

retoma progressiva das atividades letivas com alunos, teriam que estar reunidas e asseguradas, para a 

concretização dessa medida, um conjunto de condições: disponibilidade de máscaras e gel desinfetantes 

dado que o seu uso é obrigatório, higienização regular dos espaços, lotação máxima reduzida, condições 

para a correta higienização das mãos, respeito pelas regras de etiqueta respiratória, distanciamento 

físico de 2 metro snos espaços fechados, nomeadamente nas salas de aulas, apesar do uso obrigatório 

de máscaras no espaço escolar por toda a comunidade educativa. 

Desde 16 de março, os docentes do agrupamento, numa demonstração de grande profissionalismo, 
estão a dar uma resposta positiva, extraordinária e relevante, em prol dos seus alunos à custa de 
um esforço enorme, realizado debaixo de condições inauditas e de stress.  
Foi com enorme rapidez e com grande empenhamento que os professores puderam pôr em prática 
novas estratégias de ensino-aprendizagem, criando ambientes de aprendizagem online, que foram 
indispensáveis para manterem os alunos a aprender e em contacto com a escola. 
É por estas razões que se considera que devem ser feitos todos os esforços que forem necessários 
para se assegurar as condições que permitam que todos (docentes, não docentes, alunos e suas 
famílias) se sintam confiantes neste regresso à escola. 
 
Neste regresso, é necessário confiar na autonomia das escolas, nos seus órgãos de gestão 
pedagógica e administrativa, que têm demonstrado que são capazes de adequar as orientações do 
Ministério da Educação à realidade concreta de cada estabelecimento de ensino. 
No momento atual, não existiam as condições necessárias para promover a participação de 
representantes de todos os diferentes membros da comunidade educativa na tomada de decisões. 
Temos consciência que uma franja bastante alargada da comunidade escolar, nomeadamente os 
alunos, os pais e encarregados de educação, não participaram na reflexão que levou ao desenho do 
plano de regresso às aulas presenciais. No entanto, houve o cuidado de auscultar estruturas 
representantes de docentes e não docentes, bem assim, como trocar opiniões e propostas de ação 
com as direções de outros estabelecimentos de ensino do concelho, num trabalho colaborativo e 
em rede. 
A construção do necessário clima de confiança que promova o regresso à escola da comunidade 
educativa, sem medos e receios, passa por uma ampla divulgação das medidas adotadas, que 
cumprem na íntegra as determinações das autoridades de saúde em conjugação com a adequação 
à nossa realidade das medidas e orientações definidas pela tutela. 
O regresso às aulas em regime presencial, prevista para o próximo dia 18 de maio, impõe que 
estejam reunidos todos os requisitos que permitam a sua concretização, em condições de saúde e 
de confiança para todos. 
Foi para isso que trabalhamos e concebemos este plano de ação que visa a mitigação da 
possibilidade de contágio, a fim de garantir a segurança da comunidade escolar. 
Em cumprimento das medidas excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos 
de ensino emanadas pelo Ministério da Educação e das orientações das autoridades de saúde 
nacionais e locais, respetivamente da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Delegado Concelhio de 
Saúde (DCS), e tendo presente o plano de contingência para a Escola Secundária Carlos Amarante 
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(ESCA), que já foi amplamente divulgado na comunidade escolar, estabelecem-se as seguintes 
orientações para a reorganização do funcionamento da escola secundária. 
 

I. Organização escolar 
 

1. O horário de funcionamento das atividades letivas será organizado em unidades de tempo letivo 

(TL) de 45 minutos, agrupados preferencialmente em blocos de 90 minutos, de acordo com a 

seguinte mancha horária em regime diurno e em regime pós-laboral: 
 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
      

9h15-10h00      

10h00-10h45      
      

10h50-11h35      

11h35-12h20      

      

14h15-15h00      

15h00-15h45      
      

15h50-16h35      

16h35-17h20      

      

19h30-20h15      

20h15-21h00      

 

2. A fim de garantir o distanciamento físico entre alunos/professor de 2 metros e tendo em 

consideração a dimensão/área de cada sala, foi determinado que a lotação das salas seria: 

Tipologia da sala 
Nº de 
alunos 

 

Laboratórios 14 

Sala normal 12 

Sala de desenho 16 

Sala de Desenho/Oficina de Artes (C007) 24 

Ginásio 28 

Pavilhão 28 

Sala do aluno (Piso 0) 28 

3. Não poderão entrar outros profissionais (pessoal docente e pessoal não docente) na escola para 

além dos estritamente necessários, salvo autorização da Direção.  

4. As turmas serão agregadas em grupos e com horários desfasados entre os grupos, de modo a que 

não se ultrapasse os 200/250 alunos em simultâneo na escola, evitando, o mais possível, a 

concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar.  
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5. Na elaboração dos horários das aulas presenciais de cada turma, as aulas das diferentes disciplinas 

serão concentradas durante o período da manhã ou da tarde para reduzir o número de vezes de 

deslocação à escola e de modo a evitar períodos livres entre aulas. 

6. No pequeno intervalo de 5 minutos entre as aulas/blocos das disciplinas, os alunos não podem sair 

da sala, apenas se podem deslocar entre salas os professores. 

7. A mancha horária em regime diurno permite 10 turnos durante a semana, 5 de manhã e 5 de tarde. 

As turmas do 12º ano de escolaridade dos CCH (regressam duas disciplinas) deslocam-se duas vezes 

por semana e permanecerão na escola (180 min + 90 min). Nas turmas do 11º ano de escolaridade 

regressam quatro disciplinas, o que obriga a que se desloquem à escola três vezes por semana. O 

tempo de permanência na escola é variável entre os cursos, dependendo da carga horária das 

disciplinas bienais. No caso das turmas do CCH de Ciências e Tecnologias, em que as bienais são BG 

e FQ A, permanecem 540 minutos (180 min + 180 min + 180 min). 

8. Dado o número de alunos médio por turma (cerca de 24) e o tamanho das salas, tornou-se inviável 

nos espaços disponíveis, para a maioria das turmas, o cumprimento das regras de distanciamento 

físico. Assim, dando primazia ao critério de equidade, foi decidido que as turmas seriam 

desdobradas e consequentemente foi reduzida a carga letiva até 50% das disciplinas lecionadas em 

regime presencial. Esta medida resulta do facto de não existirem professores com disponibilidade na 

sua componente letiva, para assegurar todas as coadjuvações necessárias. 

9. A redução até 50% da carga letiva das disciplinas lecionadas em regime presencial faz com que seja 

necessário que o professor da disciplina fique responsável por assegurar e organizar momentos de 

trabalho autónomo nos restantes tempos letivos em falta para o aluno e caso sobrem. 

10. O desdobramento de todas as disciplinas faz com que não seja possível disponibilizar, em regime 
presencial, a carga horária total prevista no plano de estudos para cada aluno. Nestes casos, 
obrigatoriamente o professor completa-a com E@D, de modo a não obrigar a mais uma deslocação 
da turma à escola. São os casos, nos CCH, das disciplinas bienais de 7 TL que passaram para 6 (4 TL 
presenciais e dois TL em modo remoto).  

11. No 12.º ano, na disciplina de Português a carga horária é de 5 TL, neste caso o professor pode optar 
por ter um tempo de 45 minutos em modo remoto com todos os alunos ou ter quinzenalmente cada 
um dos turnos em regime presencial. 

12. Os intervalos entre as aulas têm a duração de 5 minutos, para permitir que os professores mudem 

de sala, devendo os alunos permanecer dentro da sala, sentados no seu lugar. 

13. A circulação pelo professor na sala de aula deverá ser reduzida ao máximo. Para esse efeito o 

professor tem ao seu dispor o espaço que se encontra entre a porta de entrada e a sua secretária, 

pois entre a parede e as mesas dos alunos distam 2 metros. Não se aconselha que o docente circule 

entre mesas para tirar dúvidas. 

14. Cada turma terá duas salas atribuídas, o mais próxima possível, uma para cada turno. A distribuição 

das salas terá em consideração o tamanho dos turnos e a natureza da disciplina, e será feita de 

modo a que uma sala só seja utilizada por um determinado grupo de alunos. 

15. Não é permitida a ocupação de outras salas ou espaços na escola. 

16. Sempre que possível, as portas e janelas das salas de aula e dos vários espaços e recintos escolares 

devem estar abertas para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 
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arejados. Como é evidente, o ar condicionado estará desligado dado que não permite a renovação 

do ar. 

17. Reforço das medidas de limpeza e desinfeção nas escolas. As salas de aula serão higienizadas 

diariamente após a sua utilização pelas equipas de assistentes operacionais ao serviço, que serão 

substituídas quinzenalmente (equipas em espelho), conforme indicações das autoridades de saúde e 

usando os protocolos demonstrados pelas equipas especializadas de desinfeção e higienização das 

forças armadas. 

18. Todo o espaço de circulação da escola em uso e as casas de banho serão higienizados no final de 

cada turno (manhã, tarde e noite).  

19. A limpeza das superfícies de utilização comum será assegurada várias vezes ao dia, de acordo com 

as recomendações existentes. 

20. São definidos 9 circuitos para aceder às salas de aulas no interior da escola, através de 3 entradas 

pelo exterior, a fim de promover o distanciamento físico entre os alunos. Os percursos 

estabelecidos, desde a entrada da escola até à sala de aula, nos acessos ao refeitório, às entradas de 

pavilhões e às casas de banho, foram concebidos de forma a reduzir o contacto entre os alunos. 

Entrada na ESCA 
Porta de 
Acesso 

Acesso às salas 

Rua da Restauração 

D2 Pavilhão Gimnodesportivo 

D1 
B-110, B-111, B-112, B-113, B-114, B-115, B-116, B-117, B-118 
e B-119 

B 
A-106, A-113, B-120, B-121, B-122, B-123, B-124 e B-125, 
B116, B117, B118, B119, B120, B121, B122 

Rua da Restauração A2 A103, A104, A105, A106, A107, A108 

Rua Beato Miguel de 
Carvalho (Portaria) 

A1 
B014, B015, B016, B019, B020, B021, B022, B023, B123, 
B124, B126 E B128 

Rua Beato Miguel de 
Carvalho (Portão) 

C1 C104, C105, Ginásio, C006, C007 

C2 Sala do Aluno, B109, B110, B111, B112, B113, B114, 

F1 
F002, F003, F004, F005, F-104, F-105, F-106, F-108, F-109, F-
110 e F-113 

F2 F-115, F.116, F-120, F-121, F-122, F-123, F-124, F-125, F-130 
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Esquema da ESCA – entradas no espaço escolar 

 
21. As salas de convívio (salas do aluno), os bufetes/bares, as salas de apoio/estudo e a biblioteca estão 

encerradas. Os alunos poderão requisitar remotamente recursos educativos à biblioteca, através do 

email bibliotecas.aeca@aecarlosamarante.pt. 

22. A sala dos professores estará aberta, mas desaconselha-se o seu uso.  

23. O refeitório funcionará, de acordo com o procedimento e regras estabelecidas nas orientações da 

tutela e da autoridade de saúde local, quando for solicitado e com marcação prévia da senha 

conforme consta no RI. Funcionará em regime de take a way, com exceção dos alunos que tiverem 

atividades presenciais durante a manhã e tarde, no mesmo dia. O horário de funcionamento será 

das 12h30 às 14h00. Desaconselha-se, no entanto, a sua utilização. 

24. A reprografia não fará atendimento presencial. Caso haja necessidade de reprodução de 

documento(s), este(s) deve(m) ser enviado(s) na véspera. A entrega ao professor ou alunos será 

efetuada na sala de aula por um AO.  

25. Os serviços administrativos e os serviços da ação social escolar (ASE) continuarão com o 

atendimento presencial só por marcação prévia por email.  
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II. RECOMENDAÇÕES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR  
 

1. Medidas internas:  

Assegurar a disponibilidade de:  

❑ Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão líquido; 

❑ Toalhetes de papel (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido);  

❑ Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos;  

❑ Disponibilizar nas entradas do edifício e no início das filas para a cantina dispensadores de 

solução alcoólica e promover a sua utilização antes das refeições;  

❑ Afixar cartazes ou folhetos promovendo boas práticas e as orientações da Direção-Geral da 

Saúde; 

❑ Afixar cartazes ou folhetos promovendo boas práticas e as orientações da Direção-Geral da 

Saúde; 

❑ Nas salas de aula, o PC, o rato e o teclado serão envolvidos com película aderente, que será 

mudada diariamente; 

❑ Disponibilizar na mesa do professor de cada sala de aula, um frasco de desinfetante, para 

usar no que for necessário. 

❑ Atuar rapidamente na presença de um caso suspeito de COVID-19, de acordo com o plano de 

contingência. 

2. Recomendações gerais:  

❑ Uso da máscara obrigatório para todos os professores, alunos e funcionários durante a 

permanência no espaço escolar e nos transportes públicos; 

❑ Todos os docentes e não docentes devem desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

estabelecimento de ensino e várias vezes durante o dia, sempre que se justifique;  

❑ Todos os docentes e não docentes que manifestem sintomas de gripe não devem 

comparecer na escola;  

❑ O pessoal docente e não docente da escola deverá incentivar as crianças na lavagem das 

mãos com maior assiduidade possível, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. 

3. Material a entregar a cada professor:  

❑ Máscaras descartáveis correspondentes ao número de dias em que estão presentes na 

escola, durante o período compreendido entre 18 de maio e 26 de junho de 2020; 

❑ 1 viseira de proteção;  

❑ 1 apagador e 1 recarga de marcador (a devolver no final das aulas);  

❑ Outro material que necessite requisitar para usar na sala de aula (a devolver no final das 

aulas). 
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III. FREQUÊNCIA DA ESCOLA 

 

 Cursos científico-humanísticos (CCH) 

 No 11º ano são oferecidas em regime presencial todas as disciplinas terminais, com 

oferta de exame final nacional nesse ano, mais exatamente: 

 Na componente de formação geral – Filosofia e Língua Estrangeira (Inglês e 

Mandarim);  

 Na componente de formação específica – as duas disciplinas bienais, como 

sejam Biologia e Geologia, Física e Química A, História B, Economia A, 

Geometria Descritiva A, MACS, Espanhol, entre outras.  

 No 12.º ano serão oferecidas em regime presencial todas as disciplinas terminais, com 

oferta de exame final nacional nesse ano, mais exatamente:  

 Na componente de formação geral – Português; 

 Na componente de formação específica – a disciplina trienal, como sejam 

Matemática A, Desenho A, História A.  

 Quer seja no 11.º ano, quer seja no 12.º ano, todos os alunos inscritos naquelas 

disciplinas têm aulas presenciais, mesmo que não estejam inscritos nos exames finais 

nacionais daquelas disciplinas. 

 Cursos profissionais  

 Nos cursos profissionais são oferecidas em regime presencial todas as disciplinas, no 
respetivo ano terminal, cujos conteúdos ou designação sejam semelhantes e/ou 
similares às das disciplinas dos cursos científico-humanísticos com oferta de exame final 
nacional. 

 Dado que as disciplinas terminais do 3º ano já concluíram as horas de formação 
previstas nos planos de estudo, apenas as disciplinas terminais do 2º ano, como por 
exemplo a Física e Química, poderão regressar ao modo presencial, desde que o número 
de tempos letivos e os conteúdos a lecionar o justifiquem e seja solicitado pelo docente 
da disciplina. 

 As disciplinas de natureza prática da componente de formação tecnológica e a FCT 
podem funcionar em regime presencial quando exigem espaços, instrumentos e 
equipamentos específicos, que não possam ocorrer através do ensino a distância ou da 
prática simulada.  

 Deste modo, as aulas presenciais para estas situações são autorizadas caso a caso pela 
direção, em horários desfasados nas entradas e saídas da escola aos existentes nos CCH 
e no cumprimento das orientações de higienização e distanciamento físico, nas oficinas 
e laboratórios. 
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 Ensino Secundário Recorrente  

 Nos cursos do ensino secundário recorrente são oferecidas em regime presencial todas 
as disciplinas, no respetivo ano terminal, das disciplinas dos cursos científico-
humanísticos com oferta de exame final nacional. 

 Dado o funcionamento desta modalidade de ensino em regime pós-laboral, foi decidido 
pela direção, face ao condicionalismo imposto pela autoridade de saúde à gestão das 
equipas de assistentes operacionais, que apenas se desenvolveria um bloco semanal em 
regime presencial para cada disciplina em que está autorizado o regresso à escola. A 
restante carga horária das disciplinas será realizada com recurso ao ensino a distância. 

 Nos casos necessários está previsto o desdobramento da turma em turnos a fim de 
cumprir as medidas de distanciamento físico. 

 
 Para cada aula presencial deve ser efetuado o registo do sumário na plataforma inovaralunos, 

identificando que se trata de uma aula presencial, a fim de se distinguir das atividades 

desenvolvidas no E@D, cujas orientações para a elaboração dos sumários se mantém.  

 Os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias adaptações, em 

todas as atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos docentes. 

 A marcação de faltas deverá ser efetuada normalmente, dado que é obrigatório o registo e 

controle da assiduidade e pontualidade dos alunos. Deverá ser marcada falta a todos os alunos 

ausentes, independentemente das faltas se encontrarem justificadas ou não. 

 Os alunos que pretendam frequentar as atividades em regime presencial terão que frequentar 

todas as disciplinas em funcionamento no seu ano de escolaridade, independentemente de 

virem a realizar os respetivos exames. 

 Os alunos que não pretendam frequentar as aulas no regime presencial, deverão enviar ao seu 

diretor de turma uma declaração devidamente assinada nos termos da lei, referindo a opção de 

não frequentar atividades presenciais de modo a justificar as suas faltas (número 3 do artigo 3º 

do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril). 

 Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de 

educação, vêem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de serviço 

remoto. 

 A participação dos alunos nas atividades presenciais e não presenciais, sejam elas síncronas ou 

assíncronas, terão reflexo na avaliação do trabalho desenvolvido pelo aluno no 3.º período e por 

consequência na avaliação sumativa final. 

 Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio 

remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

 Não serão reestruturados os restantes horários, pelo que a distribuição horária das aulas 

presenciais tem prioridade sobre qualquer outro serviço distribuído. Poderá manter-se a 

mancha horária já estabelecida na plataforma dos sumários eletrónicos, desde que o professor 

registe no sumário “Aula presencial do dia X”, acrescentando o sumário.  
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 O DT das turmas que regressam e os professores que regressam, nas suas outras disciplinas, 

reajustam os horários de modo a originar o menor número de alterações aos horários e 

trabalhos que têm vindo a ser realizados. Se planearem uma aula assíncrona de uma sua outra 

turma numa manhã em que têm de estar na escola não haverá problema, desde que noutros 

dias fique no seu horário alguma hipótese de trabalhar com essas turmas de modo síncrono.  

 Professores que fazem parte de um grupo de risco 

 Caso os professores das disciplinas a funcionar em regime presencial pertençam 

atestadamente a um grupo de risco ou tenham mais de 70 anos de idade, devem 

apresentar o documento médico comprovativo da doença a fim de poderem ser 

substituídos nas atividades presenciais por um professor coadjuvante. 

 Nesta situação, o professor titular da disciplina continua responsável pela manutenção 

das aulas em sistema remoto, devendo estar assegurado o trabalho colaborativo e a 

articulação necessária com o professor que está responsável pela coadjuvação 

presencial.  

 A avaliação dos alunos será sempre superentendida pelo professor titular da disciplina. 

 Na impossibilidade de redistribuição do serviço docente, os tempos letivos 

correspondentes às atividades presenciais serão lançadas a concurso nas modalidades 

prevista na lei. 

 

 

Braga, 13 de maio de 2020 

A Direção 

 

 

Aprovado no 
Conselho Pedagógico 

de 14/05/2020 

A Presidente: 

O(A) Secretário: 
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Anexo I 

Disciplinas presenciais nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário 

DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | PROVAS DE INGRESSO 2020  

ELENCO DAS PROVAS DE INGRESSO 

Código PROVA DE INGRESSO (20) Exame a realizar (23) 

01 Alemão 501 Alemão (iniciação - bienal) 

02 Biologia e Geologia 702 Biologia e Geologia 

03 Desenho 706 Desenho A 

04 Economia 712 Economia A 

05 Espanhol 
547 Espanhol (iniciação - bienal) 

847 Espanhol (continuação – bienal) 

06 Filosofia 714 Filosofia 

07 Física e Química 715 Física e Química A 

08 Francês 517 Francês (continuação - bienal) 

09 Geografia 719 Geografia A 

10 Geometria Descritiva 708 Geometria Descritiva A 

11 História 
623 História A 
ou 723 História B 

12 História da Cultura e das Artes 724 História da Cultura e das Artes 

13 Inglês 550 Inglês (continuação - bienal) 

14 Latim 732 Latim A 

15 Literatura Portuguesa 734 Literatura Portuguesa 

16 Matemática 
635 Matemática A  
ou 735 Matemática B 

17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
635 Matemática A  
ou 735 Matemática B  
ou 835 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

18 Português 
639 Português 
ou 138 Português Língua Segunda 

19 Matemática A A 635 Matemática A 

20 Mandarim 848 Mandarim 

 

Fonte: GDES  
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TABELA A – CÓDIGOS DE EXAMES 

DISCIPLINAS OBJETO DE EXAME NACIONAL (22) 

Alemão (501 - Bienal da Componente de Formação Específica - Nível de iniciação) 

Biologia e Geologia (702 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Desenho A (706- Trienal da Componente de Formação Específica) 

Economia A(712 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Espanhol(547 - Bienal da Componente de Formação Específica - Nível de iniciação) 

Espanhol(847 - Bienal da Componente de Formação Específica - Nível de continuação) 

Filosofia(714 - Bienal da Componente de Formação Geral) 

Física e Química A(715 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Francês(517 - Bienal da Componente de Formação Específica - Nível de continuação) 

Geografia A(719 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Geometria Descritiva A(708 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

História A(623 - Trienal da Componente de Formação Específica) 

História B(723 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

História da Cultura e das Artes(724 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Inglês(550 -a)) 

Latim A(732 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Literatura Portuguesa(734 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Mandarim(848 - Bienal da Componente de Formação Específica – Nível de iniciação) 

Matemática A(635 - Trienal da Componente de Formação Específica) 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais(835 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Matemática B(735 - Bienal da Componente de Formação Específica) 

Português(639 - Trienal da Componente de Formação Específica) 

a) A disciplina de LE – Inglês, bienal da componente de formação específica -nível continuação, por força 

da inserção desta língua no currículo do ensino básico e secundário deixou de ter candidatos, 

mantendo-se, contudo, o código 550, para efeitos de aprovação, melhoria de classificação da disciplina 

de LE – Inglês da componente de formação geral, dos cursos CCH e, também com a valência de 

prosseguimento de estudos e prova de ingresso. 

Exames a realizar apenas para conclusão do ensino secundário. Não se constituem como provas de 

prosseguimento de estudos nem provas de ingresso. 

Fonte: JNE 


