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Escolha de disciplinas no 10.º ano 

Opções: 

• Arte ou Música 

• Religião ou Filosofia 

• Biologia alemã ou portuguesa 

• Informática: sim ou não 

 

Atenção: 

• A escolha é definitiva! 

• Não há exame terminal (Abitur) em BioP 
(possibilidade de realizar Langklausur) 

 



Escolha de disciplinas nos 11.º e 12.º anos 

Escolher 3 das seguintes disciplinas: 
 

• Biologia (na língua escolhida no 10.º ano) 

• Física 

• Química 

• Francês 

• Geografia 

• Informática (se frequentada no 10.º ano) 

Atenção: 

• A escolha é definitiva! 

• Geografia e Informática não podem 
ser escolhidas em simultâneo 

• Todas as disciplinas escolhidas têm 
uma carga horária de 3h/semana 

 

 



Disciplinas suplementares em Língua 
Portuguesa (Zusatzfächer) 
 

• Preparação para os exames nacionais de acesso ao ensino superior 
em Portugal 

 

• A partir de 2016/17: 

 Matemática 

 Economia 

 

• Funcionamento condicionado a um número mínimo de 8 inscritos 

• Inscrição no final do 9.º ano!  

• Regulamento e custos                Consultar a circular anual da EAL 



As notas do Abitur 

• Os 11.º e 12.º anos são constituídos respetivamente por 2 semestres 
independentes: 11.1, 11.2, 12.1, 12.2. 

• As notas são expressas numa escala de 0 (insuficiente) a 15 (excelente) pontos 

• No total obtêm-se 44 notas (11 x 4) 

 

 

44 Notas 



Escolha das disciplinas de exame 
• Total de 5 disciplinas de exame diferentes: 

 3 provas escritas 

 2 provas orais 

 As 3 cores (áreas disciplinares) têm de estar todas representadas nas 5 provas do 
Abitur 

 

 

3 provas escritas 

2 provas orais 



Provas escritas 

• 1.ª disc.: Alemão 

• 2.ª disc.: Matemática, Português ou Inglês 

• 3.ª disc.: Mat, Por, Ing, His, Bio(Al), Fís, Quím, Fra ou Geo 
 não é possível escolher BioP 
é obrigatório escolher, pelo menos, 2 áreas disciplinares diferentes 

(duas cores diferentes) 

 

 

1.ª disc. 3.ª disc. 

2.ª disc. 



Provas orais 

• 4.ª disc.: prova oral com tempo de preparação de 20 min 

• 5.ª disc.: apresentação oral com tempo de preparação de 4 semanas  

• Desporto e Biologia PT não são possíveis como provas de exame 

• Pelo menos uma prova oral realizada em alemão 

 

 

5.ª disc. 4.ª disc. 



Que notas contam para a classificação final do Abitur? 

• Das 44 notas semestrais são selecionadas 36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas N.º de notas semestrais 

1.ª – 5.ª disciplina de exame todas as notas (4) de cada disciplina 

Matemática todas (4) 

Português ou Inglês todas (4) 

Por, Ing, Fra, Bio, Fís, Quím 
- das quais em Ciências naturais (Bio, Fís, Quím) 

pelo menos 14 
pelo menos 4 

Ciências Sociais e Humanas (His, Rel, Fil, Geo) 
- das quais em His 

pelo menos 4 
pelo menos 2 

Arte ou Música pelo menos 3 

Ed. Física no máximo 3 

Cada disciplina contribui com, pelo menos, 2 notas semestrais 



Cálculo da nota final do Abitur 
• São selecionadas 36 das 44 notas, isto é, são excluídas 8 notas semestrais 
• Nenhuma das 36 notas pode corresponder a 0 pontos! 
• No máx. 7 das 36 notas podem ser abaixo de 5 pontos (“Unterpunktung”) 
• A média das 36 notas tem de ser, pelo menos, 5 pontos! 

• As 36 notas são somadas e multiplicadas por        (Resultado I)  

 

Resultado I 



Cálculo da nota final do Abitur 

• A estas notas juntam-se as 5 notas obtidas nos exames do Abitur 
• 2 notas, no máximo, podem ser abaixo de 5 pontos! (Unterpunktung) 
• Numa das disciplinas de Ale, Mat, Por, Ing: pelo menos 5 pontos! 
• A média das 5 provas tem de ser, pelo menos, 5 pontos! 
• As 5 notas dos exames são somadas e multiplicadas por 4 (Resultado II)  
• A pontuação final do Abitur consiste na soma do resultado I com o resultado II 

 
 

 
 
 

 
 
 

Resultado I 

Resultado II 



Classificação final do Abitur 
Pontos Nota Escala Portuguesa 

900 - 823 1,0 20,0 

822 - 805 1,1 19,7 

804 - 787 1,2 19,3 

786 - 769 1,3 19,0 

768 - 751 1,4 18,7 

750 - 733 1,5 18,3 

732 - 715 1,6 18,0 

714 - 697 1,7 17,7 

696 - 679 1,8 17,3 

678 - 661 1,9 17,0 

660 - 643 2,0 16,7 

642 - 625 2,1 16,3 

624 - 607 2,2 16,0 

606 - 589 2,3 15,7 

588 - 571 2,4 15,3 

570 - 553 2,5 15,0 

Pontos Nota Escala Portuguesa 

552 – 535 2,6 14,7 

534 – 517 2,7 14,3 

516 – 499 2,8 14,0 

498 – 481 2,9 13,7 

480 – 463 3,0 13,3 

462 – 445 3,1 13,0 

444 – 427 3,2 12,7 

426 – 409 3,3 12,3 

408 – 391 3,4 12,0 

390 – 373 3,5 11,7 

372 – 355 3,6 11,3 

354 – 337 3,7 11,0 

336 – 319 3,8 10,7 

318 – 301 3,9 10,3 

300 4,0 10,0 

Tabela de conversão (Portaria n.º 224/2006, de 8 de março, DR I Série-B) 



Outras provas 
• „Langklausuren“ (máx. 2): 
    - no semestre 12.1 (substitui a Klausur normal) 
    - conta para o acesso ao Ensino Superior Português 
• „Besondere Lernleistung“ (BLL) 
    - Trabalho anual pré-científico com elevado nível de exigência 
    - aprox. 20 páginas 
    - prova = apresentação (substitui a 5.ª prova) 
• Exames de passagem 
    - caso se reprove no Abitur 
    -  provas orais nas disciplinas em que se realizaram provas escritas 
• Exames autopropostos (máx. 2) 
    - para tentar melhorar a nota do Abitur (atenção: nota pode piorar!) 
    - provas orais nas disciplinas em que se realizaram provas escritas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



…e depois é tempo de festejar! 



 

Ingresso  
no Ensino Superior  

 em 
Portugal  

 
de acordo com a legislação vigente 



Nota de candidatura 

  

 

 

 

 

 

 
           1 regral geral: 50% + 50% 

           2 Ex.: cursos de Música/Desporto/Medicina; ex: provas de aptidão musical; declarações médicas.  

           3 São as instituições de ensino superior que determinam os pesos de cada uma destas componentes 

 no cálculo da nota de candidatura, a partir da qual são seriados os candidatos. 

 

Como se calcula a nota de candidatura ao Ensino Superior Português? 
 

1. Classificação final do Ensino Secundário1 

 
peso não inferior a 50%3 

2. Classificação da(s) prova(s) de ingresso1 

 
peso não inferior a 35%3 

3. Classificação dos pré-requisitos  
(quando exigidos)2 

peso não superior a 15%3 
 



Classificação final do Ensino Secundário 

 

Classificação final do Ensino Secundário                  Reifeprüfung/Abitur 

 

 
O Ministério Português atribui um certificado equivalente ao Certificado do Ensino 
Secundário Alemão (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife), com a respetiva 
classificação na escala portuguesa (de 0 a 20), posteriormente convertida para a 
escala de 0 a 200. 

 

 

 

 



Tabela de conversão das  
classificações do ensino secundário alemão 

  
 

 

 

 

Classificação do diploma alemão Classificação portuguesa 
1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

20,0 

19,7 

19,3 

19,0 

18,7 

18,3 

18,0 

17,7 

17,3 

17,0 

16,7 

16,3 

16,0 

15,7 

15,3 

15,0 

14,7 

14,3 

14,0 

13,7 

13,3 

13,0 

12,7 

12,3 

12,0 

11,7 

11,3 

11,0 

10,7 

10,3 

10,0 

DR I Série-B, 
Portaria n.º 224/2006, de 8 
de março 



Provas de ingresso 

 

Cada estabelecimento de ensino superior fixa as provas de ingresso 
para cada um dos seus cursos. 

 

O índice de cursos superiores/instituições e respetivas provas de 
ingresso está disponível na página da Direção Geral do Ensino 
Superior (DGES):  

 

http://www.dges.mec.pt/guias/indcurso.asp  

 

http://www.dges.mec.pt/guias/indcurso.asp


Ingresso no Ensino Superior Português  
pelos alunos da EAL 

Provas de ingresso 
 

1. Os alunos da EAL podem realizar as provas de ingresso no ensino 
oficial português (=realização dos exames nacionais) (regime geral) 

 

ou 
 

2. Os alunos da EAL podem substituir as provas de ingresso pelos 
exames terminais realizados no âmbito do Abitur (ao abrigo do 
disposto no art. 20-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98) 



Langklausuren 

 

• Além das 5 provas obrigatórias a realizar no âmbito do Abitur, 
é possível realizar uma ou duas provas adicionais 
(Langklausuren), cujo objetivo é unica e exclusivamente o 
ingresso no Ensino Superior em Portugal. 

 

• Realizam-se no fim do semestre 12.1, mediante inscrição 
prévia. 

 



Substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros 
(art. 20-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98) 
 
 

• Grande parte das instituições de ensino superior em Portugal, 
públicas e privadas, aplica o disposto neste artigo, aceitando as 
provas do Abitur como provas de ingresso. 

 

• A lista destas instituições é homologada pela CNAES (Comissão 
Nacional de Acesso ao Ensino Superior), cuja deliberação anual deve 
ser consultada:   

 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/substituicao-de-provas-de-
ingresso-por-exames-estrangeiros-artigo-20o  
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Tabela de conversão das notas dos exames 
terminais do Ensino Secundário Alemão 

 
 

Aplicação da Deliberação n.º 974/2015, de 29 de maio 

• As notas obtidas nos exames do Abitur, que 
substituem as provas de ingresso nacionais, 
serão convertidas na escala portuguesa de 0 
a 200 pontos. 



Um exemplo 

Candidatura ao curso de Economia da Universidade Nova de Lisboa 

ao abrigo do Art. 20-A: 

 

• Condições de candidatura: 

Classificação do Ensino Secundário: 50% 

Classificação da prova de ingresso de Matemática A: 50% 

 Exemplo EAL Nota de candidatura 

Classificação do Ensino Secundário Abi 670 pontos = 1,9 = 17,0 valores 17 (50%) 

Prova de ingresso de Matemática A Ao abrigo do Art. 20-A: 
Mathematik Abi 14 pontos = 19 valores 

19 (50%) 

18 valores (180) 



Notas importantes 

• O ingresso no ensino superior português pode ocorrer por duas vias: 
 

Regime geral (realização dos exames nacionais) 

 

ou 

 

Art. 20-A (para as instituições que o aplicam) 

 

• A classificação final do Abitur é inalterável; uma vez concluído o ensino 
secundário alemão com aproveitamento, o aluno não o poderá repetir. 

•  Atender a possíveis alterações à legislação! 

 

 



Estatística Abitur 2016 

 

 

 

N.º de finalistas 2016 66 

Classificação máxima obtida 1,2 (19,3 valores) 

Classificação mínima obtida 3,6 (11,3 valores) 

Média das classificações finais 2,29 (aprox. 15,8 valores) 

Prosseguimento de estudos no estrangeiro 23 

Prosseguimento de estudos na Alemanha 13 

Prosseguimento de estudos em Portugal 32 

1.ª opção (instituições estatais) 19 

Áreas de estudo Engenharias, Direito, Gestão/Economia 

Bolsa de estudo DAAD Medicina | Universidade de Saarland  



Contactos 

 

 

 

Dr. Dieter Carrara 
OSKO – Oberstufenkoordinator | Coordenação do Ensino Secundário II 
 
dieter.carrara@dslissabon.com 
 
 
 
Dra. Maria João Cordeiro 
Leiterin der Portugiesischen Abteilung | Direção dos Estudos Portugueses 
 
mariajoao.cordeiro@dslissabon.com 
 
 
 

Muito obrigada pela atenção! 
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