Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Telefone 253 662 338 * Fax 253 662 826
ANO LETIVO 2019/2020
COMUNICAÇÃO
De 20 de abril de 2020
Assunto: Alteração das Provas Finais do Ensino Básico (4.º, 6.º e 9.º Anos)
Destinatários: Alunos/ Encarregados de Educação
Considerando o conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID-19 que o Governo aprovou, foi decretado o cancelamento
da realização das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade. (artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril).
Assim:
 O prazo de inscrição previsto no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das
Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico, aprovado em anexo ao
Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março, é prorrogado até 11 de maio de
2020.
 Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico geral, dos cursos artísticos
especializados e de outras ofertas formativas e educativas, apenas é considerada a
avaliação interna;
 Os alunos ficam dispensados da realização de provas finais de ciclo, nos casos em que
a respetiva realização se encontre prevista apenas para efeitos de prosseguimento de
estudos.
 A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico pelos alunos autopropostos, incluindo
os alunos que se encontram na modalidade de ensino individual e doméstico, é
efetuada mediante a realização de provas de equivalência à frequência.
Os alunos devem consultar as Perguntas Frequentes (FAQ’s) sobre as Provas Finais do Ensino
Básico, que se encontram na página do Agrupamento (www.aecb.pt)
As informações e/ou orientações contidas neste documento serão atualizadas sempre que se
justifique.
Cabeceiras de Basto, 20 de abril de 2020
A Diretora
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