
 

 Regresso às Aulas em Regime Presencial  

11º e 12º anos 

1. Frequência 

As aulas das disciplinas com oferta de exame nacional realizam-se presencialmente. 

Os alunos terão de frequentar estas disciplinas, independentemente de manifestarem a 

intenção de eleger os respetivos exames finais nacionais como provas de ingresso para o 

ensino superior. 

Assim devem frequentar no: 

 11º Ano: Filosofia e Inglês da Formação Geral 

 Biologia e Geologia; Física e Química A; Geometria Descritiva A; Economia A; 

Geografia A; Literatura Portuguesa; Espanhol; MACS; História da Cultura e das Artes 

da Formação Específica. 

 12º Ano: Português; Matemática A; História A; Desenho A. 

 

2. Assiduidade  

 O dever de assiduidade mantém-se. As faltas às aulas serão registadas 

normalmente. 

 Se um aluno apresentar atestado médico comprovativo de pertencer a grupo de 

risco, a escola providenciará condições especiais de apoio.  

 Se um aluno não frequentar as aulas presenciais por manifesta opção dos 

Encarregados de Educação, a escola não está obrigada à prestação de ensino à 

distância nessas disciplinas. O aluno não pode optar por frequentar apenas parte 

das disciplinas a que está obrigado (ou assiste a todas ou não pode assistir a 

nenhuma). 

 

3. Avaliação 

 Alunos que, por opção expressa dos encarregados de educação, não retomam as 

atividades em regime presencial no dia 18 de maio 

Tendo por referência os normativos em vigor, a avaliação final resulta do 

trabalho realizado pelos alunos ao longo de todo o ano letivo. Assim, os alunos 

serão avaliados em função do trabalho realizado até ao momento em que 

frequentaram as atividades letivas presenciais e a distância, e tendo por 

referência o trabalho desenvolvido nos três períodos letivos. Relembra-se que o 

3.º período se iniciou a 14 de abril, existindo, por isso, elementos de avaliação 

relativos a este período. 

 

4. Ensino a Distância 

 Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente. 
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