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Assunto: ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À PORTARIA N.º 243/2012, DE 10 DE 
AGOSTO 

  
  

Na sequência de questões apresentadas a estes serviços no que concerne à 

aplicação da Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação nº 

51/2012 de 21 de setembro (Diário da República, 1ª série, nº 184), que estabelece os princípios 

orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento do currículo do ensino secundário, 

bem como da avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas pelos alunos, elencam-se abaixo esclarecimentos a dúvidas concretas a saber: 

  

Questão n.º 1 

  

No artigo 5.º, ponto número 2, alíneas b) e c), é referido que um aluno, por exemplo, só 

poderá matricular-se em Física do 12.º ano, se obteve aproveitamento em Física e 

Química A, do 11.º ano, o que não acontecia aquando da matricula segundo a 

legislação anterior. Poderão estes alunos continuar matriculados nesta opção anual do 

12.º ano? 

  

Considerando que a Portaria nº 243/2012 de 10 de agosto foi publicada em data 

posterior ao período de matrículas e processo de constituição de turma para o ano letivo 

2012/2013, neste ano letivo, é autorizado, a título excecional, a frequência de disciplinas 

anuais de opção do 12º ano desde que a respetiva disciplina precedente tenha sido 

frequentada com assiduidade regular. No ano letivo 2013/2014, salvo disposição em 

contrário, deve ser dado rigoroso cumprimento ao determinado na alínea c) do nº 2 do 

artigo 5º da referida Portaria. 

  

Questão n.º 2 

  

No artigo 24º, condições especiais e restrições de matrícula, ponto 3, é referida a 

autorização da anulação de matrícula na disciplina de Educação Moral e Religiosa. É 

possível anular esta disciplina sem ter de anular primeiro todas as restantes disciplinas 

em que o aluno se encontra matriculado? No caso de ser possível, o aluno em questão 

tem obrigatoriedade de fazer a disciplina em exame de equivalência à frequência? 

  

Conforme expresso no nº 3 do artigo 24.º, é permitida a anulação de matrícula na 

disciplina de Educação Moral e Religiosa sem demais implicações para os alunos. A 

prova especial de avaliação realiza-se apenas nas condições previstas nos nºs 9 e 10 



do artigo 18.º. 

  

Questão n.º 3 

  

Em relação a matrícula para melhoria de nota, um aluno pode inscrever-se numa 

disciplina na qual já obteve aproveitamento e em que existe exame nacional, por 

exemplo Biologia e Geologia do 11.º ano? Na atual legislação não existe referência. 

  

A legislação em vigor contempla uma disposição sobre esta questão. Conforme 

expresso no nº 4 do artigo 24.º, aos alunos retidos, além da renovação da inscrição nas 

disciplinas em que não progrediram ou não obtiveram aprovação, é ainda facultado 

inscrever-se, nesse ano, em disciplinas do mesmo ano de escolaridade em que tenham 

progredido ou sido aprovados, para efeitos de melhoria de classificação, a qual só será 

considerada quando for superior à já obtida. 

Mais se informa que, aos alunos retidos voluntariamente, continua a observar-se no ano 

letivo 2012/2013 as disposições da C-DRE/2007/2 de 13 de fevereiro, não sendo 

permitido a estes alunos (alunos que solicitam voluntariamente a repetição de ano) a 

repetição das disciplinas do 11º ano sujeitas a exame nacional nas quais já tenham 

obtido aprovação. 

  

Questão n.º 4 

  

Sobre que conteúdos programáticos incidem os exames finais nacionais? 

  

Conforme expresso no nº 5 do artigo 13º os exames finais nacionais incidem sobre os 

programas e metas curriculares relativos à totalidade dos anos de escolaridade em 

que a disciplina é lecionada. 

Assim, no ano letivo 2012/2013, os exames finais nacionais das disciplinas trianuais – 

Português, Matemática A, História A e Desenho A – vão incidir sobre a totalidade do 

programa, à semelhança do já verificado para as disciplinas bianuais. 

  

Questão n.º 5 

  

É possível a anulação da matrícula pelos alunos do ensino secundário sujeitos à 

escolaridade obrigatória de 12 anos de escolaridade/limite etário de18 anos? 

  

Sim, é possível a anulação de matrículas por disciplina, não podendo em caso algum os 

alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória anularem a totalidade das disciplinas 

do plano curricular/totalidade das disciplinas em que se encontram matriculados. 

  

Questão n.º 6 

  

A disciplina de Educação Física é considerada para efeitos do cálculo da média final do 



ensino secundário? 

  

A disciplina de Educação Física deixará de contar para efeitos do cálculo da média final 

do ensino secundário, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nesta área. 

Esta medida vai aplicar‐se de forma progressiva, produzindo efeitos no ano letivo de: 

  

 2012/2013, apenas para os alunos matriculados no 10.º ano de escolaridade; 

 2013/2014, também para os alunos matriculados no 11.º ano de escolaridade; 

 2014/2015, para todos os alunos matriculados no ensino secundário. 

  

Assim, para os alunos que se matricularem nos 11.º e 12.º anos de escolaridade no ano 

letivo de 2012/2013, mantêm‐se as condições previstas no momento em que 

ingressaram no ensino secundário, até ao ano letivo de 2013/2014. 

  

Questão n.º 7 

  

Estão previstas Orientações para a Gestão dos Programas (OGP) das disciplinas 

anuais do 12º ano da componente de Formação Específica ou estão previstos novos 

programas, uma vez que a carga horária destas disciplinas foi reduzida? 

  

Não estão previstas Orientações para a Gestão dos Programas (OGP) nem novos 

programas para as disciplinas em causa. 

Cabe aos professores gerir os programas de acordo com a nova carga horária tendo 

em conta a natureza da disciplina, nomeadamente procedendo a uma análise dos 

mesmos, tendo em conta que na sua lecionação sejam: 

• abordados os conteúdos estruturantes considerados prioritários para a 

aprendizagem essencial a realizar pelos alunos; 

• geridos os tempos letivos destinados a cada tema; 

• integradas as atividades consideradas mais pertinentes; 

• selecionadas as estratégias de avaliação. 

Esta gestão dos programas, de acordo com a nova carga horária, deverá ser objeto de 

análise a nível do grupo disciplinar e/ou departamento curricular, tornando-a assim mais 

profícua. 

Às disciplinas ligadas à natureza do curso, leque de opções d), deve ser dada particular 

atenção, uma vez que as mesmas aprofundam ou introduzem conhecimentos 

pertinentes para a preparação dos alunos que vão ingressar no ensino superior. De 

acordo com a natureza da disciplina, deve ser feita uma gestão criteriosa do programa 

de forma a não sobrevalorizar o aprofundamento de conteúdos já lecionados em 

disciplinas precedentes em detrimento de novos conteúdos, ou conteúdos menos 

aprofundados anteriormente, caso estes sejam considerados essenciais na formação 

do aluno que pretende prosseguir estudos. 

  

  



Com os melhores cumprimentos. 

  

  

A DIRETORA DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

  

  

ARMINDA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES 

LA/IB 

 


