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Proposta de situação especial de classificação 

Modelo aprovado em Conselho Pedagógico de 25 de Outubro de 2017 

Nome completo do Aluno: 

 

N.º: Turma:      .º 

 

Assinalar com uma cruz (X) a situação especial de classificação do aluno: 

Artigo 29.º do Despacho Normativo 1-F/2016, de 5 de abril 

1 — Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do aluno, motivada por doença prolongada ou 
impedimento legal devidamente comprovados, não existirem em qualquer disciplina elementos de avaliação respeitantes ao 3.º período 
letivo, a menção ou classificação dessas disciplinas é a que o aluno obteve no 2.º período letivo. 

 

2 — Nas disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é obrigatória a prestação de provas, salvo quando a falta de elementos de avaliação nas 
referidas disciplinas for da exclusiva responsabilidade da escola, sendo a situação objeto de análise casuística e sujeita a despacho do membro 
do Governo responsável pela área da educação. 

 

3 — Nos 2.º e 3.º anos de escolaridade do 1.º ciclo, sempre que o aluno frequentar as aulas durante um único período letivo, por falta de 
assiduidade motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, compete ao professor titular de turma, 
ouvido o conselho de docentes, a decisão acerca da transição do aluno. 

 

4 — No 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que o aluno frequentar as aulas durante um único período letivo, 
por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à realização de uma 
prova extraordinária de avaliação (PEA) em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no 9.º ano, prova final de ciclo. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 — A prova extraordinária de avaliação deve ter como objeto os documentos curriculares em vigor. 
6 — Nos casos dos 2.º e 3.º ciclos, e para os efeitos previstos no n.º 4 do presente artigo, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina é a 
seguinte: CAF = (CF + PEA) / 2,  em que: CAF = classificação anual de frequência; CF = classificação de frequência do período frequentado; PEA = classificação da 
prova extraordinária de avaliação. 
7 — No caso do 4.º ano de escolaridade, é atribuída uma menção qualitativa à PEA, a qual é considerada pelo professor titular de turma para a atribuição da 
menção final da disciplina. 
8 — No 9.º ano de escolaridade, nas disciplinas sujeitas a prova final, considera-se que a classificação do período frequentado corresponde à classificação interna 
final, sendo a respetiva classificação final de disciplina calculada de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 19.º do presente diploma. 
9 — No caso previsto no número anterior, sempre que a classificação do período frequentado seja inferior a nível 3, esta não é considerada para o cálculo da 
classificação final de disciplina, correspondendo a classificação final de disciplina à classificação obtida na respetiva prova final de ciclo. 

 

10 — Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em qualquer disciplina não 
sujeita a prova final de ciclo elementos de avaliação respeitantes a um dos três períodos letivos, o encarregado de educação do aluno pode 
optar entre: 
a) Ser considerada como classificação anual de frequência a classificação obtida nesse período; 
b) Não ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina; 
c) Realizar a PEA de acordo com os n.os 4 e 5 do presente artigo. 

 

11 — Sempre que, por ingresso tardio no sistema de ensino português, apenas existirem em qualquer disciplina não sujeita a prova final de 
ciclo titular, ouvido o conselho de docentes, no 1.º ciclo, e o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, decide pela: 
a) Retenção do aluno; 
b) Atribuição de classificação e realização da PEA. 

 

12 — Situação não prevista nos números anteriores (objeto de análise e parecer pelo serviço competente do Ministério da Educação). 
 

 

 

Fundamentação da proposta de situação especial de classificação: 

 

 

 

 

 

 

O Docente, ______________________________________________ Data: ______/______/20____. 
                                                                           

 

 

 

  


