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INFORMAÇÃO AOS ALUNOS DO 9º ANO E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 PROVAS FINAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 3º CICLO 

 
1. Os alunos NÃO APROVADOS, na avaliação sumativa interna do 3º Período, PODEM 

INSCREVER-SE COMO AUTOPROPOSTOS PARA REALIZAREM PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À 

FREQUÊNCIA (PEF). 

 

2. Prazos de inscrição para a 1.ª fase - Os dois dias após o envio do registo de avaliação interna final. 
 

3. Os alunos que pretendam realizar Provas de Equivalência à Frequência, terão de inscrever-se em todas 
as disciplinas em que tiveram nível inferior a 3.  

 
4.  A inscrição realiza-se online mediante o preenchimento do Boletim de inscrição da EMEC, modelo 

0055 (enviado em anexo, com as respetivas instruções de preenchimento). Após o seu preenchimento 
o documento terá de ser enviado para o endereço geral@aevjuromenha.com, até às 17 horas, do 
dia 6 de julho.  

 

5. Os alunos autopropostos, que estejam fora da escolaridade obrigatória estão sujeitos a um pagamento 
único de € 10 (dez euros). Após expirados os prazos de inscrição – pagamento único de €20. 

 

6. AS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA realizam‐se em duas fases, com uma única 

chamada, sendo a 1ª fase de carácter obrigatório para todos os alunos autopropostos.  

 
As informações-prova e o calendário de realização das PEF encontram-se divulgados na página do 

Agrupamento. 
 

 
CALENDARIZAÇÃO DAS PROVAS FINAIS/PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO 

1.ª FASE 
 

Horas 08/07/2020 
4.ªfeira 

10/07/2020 
6.ªfeira 

13/07/2020 
2.ªfeira 

15/07/2020 
4.ªfeira 

17/07/2020 
6.ªfeira 

20/07/2020 
2.ªfeira 

9.30 

Matemática (1) 
(92) 

Escrita 
Duração: 

90min + 30min 
  

Físico-Química 
(11) 

Escrita 
Duração: 90 

min 
  

Português (91) 
Escrita 

Duração: 
90min + 30min 

 

Geografia (18) 
Escrita 

Duração: 
90min 

 

Educação 
Física (26) 
Escrita + 
Prática 

Duração: 
45min + 45min 

Ciências 
Naturais (10) 

Escrita 
Duração: 

90min 
 

14.30 

PLNM (2) 
(93/94) 
Escrita 

Duração: 
90min + 30min 

Educação 
Visual (14) 

Escrita 
Duração: 

90min + 30min 
tolerância 

 

Português (91) 
Oral (3) 

Duração: 
15min 

LE I - Inglês 
(21) 

Escrita 
Duração: 

90min 
  

LE II - Francês 
(16) 

Escrita 
Duração: 

90min 
 

 

16.30 

PLNM (3) 
(93/94) 

Oral 
Duração: 

15min 

  

LE I - Inglês 
(21) 

Oral (3) 
Duração: 

15min 

LE II - Francês 
(16) 

Oral (3) 
Duração: 

15min 

História (19) 
Escrita 

Duração: 
90min 

 
(1) A prova final de Matemática tem a duração de 90 minutos e é constituída por dois cadernos (1º caderno 

em que é permitido o uso de calculadora - duração 35 minutos e tolerância de 10 minutos; 2º caderno em 

que não é permitido o uso de calculadora - duração 55 minutos e tolerância de 20 minutos). 
(2) Os alunos de PLNM do 3.º ciclo posicionados nos níveis de iniciação ou intermédio realizam esta prova 

em substituição da prova de Português. 
(3) A duração da prova oral não deve ultrapassar os 25 minutos, sendo aberta à assistência do público, 

com limite de pessoas presentes na sala, respeitando o cumprimento das regras de distanciamento físico  
 

Afixação de pautas 1.ª fase – 5 de Agosto 
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CALENDARIZAÇÃO DAS PROVAS FINAIS/PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  DO 3.º CICLO 
2.ª FASE 

 
 

Horas 01/09/2020 
3.ªfeira 

02/09/2020 
4.ªfeira 

03/09/2019 
5.ªfeira 

04/09/2020 
6.ªfeira 

07/09/2020 
2.ªfeira 

08/09/2020 
3.ªfeira 

9.30 

Ciências 
Naturais (10) 

Escrita 
Duração: 90min 

Matemática 
(92) 

Escrita 
Duração: 90min + 

30min 

Físico-Química 
(11) 

Escrita 
Duração: 90 

min 

Português (91) 
Escrita 

Duração: 90min + 
30min 

Geografia (18) 
Escrita 

Duração: 90min 

Educação 
Física (26) 
Escrita + 
Prática 

Duração: 45min + 
45min 

14.30  

PLNM 
(93/94) 
Escrita 

Duração: 90min + 
30min 

Educação 
Visual (14) 

Escrita 
Duração: 90min 

+ 30min tolerância 
 

Português (91) 
Oral 

Duração: 15min 

LE I - Inglês 
(21) 

Escrita 
Duração: 90min 

LE II - Francês 
(16) 

Escrita 
Duração: 90min 

16.30 

História (19) 
Escrita 

Duração: 
90min 

PLNM 
(93/94) 

Oral 
Duração: 15min 

  

LE I - Inglês 
(21) 
Oral 

Duração: 15min 

LE II - Francês 
(16) 
Oral 

Duração: 15min 

 
Afixação de pautas 2.ª fase – 16 de setembro 

 
7. Na 1.ª fase, os alunos autopropostos do 9.º ano de escolaridade realizam, as provas de 

equivalência à frequência nas disciplinas em que a classificação final foi inferior a nível 3. 
 

8. Na 2.ª fase, os alunos podem optar por realizar apenas as provas de equivalência à frequência de 
disciplinas com classificação inferior a nível 3 que lhes permitam reunir as condições de aprovação 
estabelecidas para o final de ciclo. 

 
9. Os alunos que tenham faltado a alguma prova da 1.ª fase, por motivos graves, de saúde ou outros que 

lhes não sejam imputáveis, só podem realizar essa prova na 2.ª fase se autorizados pela diretora da 
escola. 

 
10. As provas de Português, PLNM e línguas estrangeiras são constituídas por duas componentes, escrita e 

oral. 
 

11. Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática) a 
classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 
componentes, expressas na escala de 0 a 100 (Despacho Normativo 3, art.º 14, ponto 13). 

12. Nas provas constituídas por duas componentes é obrigatória a realização de ambas as componentes, na 
mesma fase. 

 
13. A não realização de qualquer prova ou componente de prova implica a não atribuição de 

classificação nessa disciplina. Para reunirem as condições de aprovação estabelecidas para o final de 
ciclo, os alunos do 9.º ano não podem apresentar disciplinas às quais não tenha sido atribuída uma 
classificação final (CF). 

 
14. CONVOCATÓRIA DOS ALUNOS 

14.1. Os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora marcada 

para o seu início e com máscara devidamente colocada. 

14.2. A chamada faz‐se pela ordem constante nas pautas, 25 minutos antes da hora marcada para o 

início da prova e devem ser seguidos os procedimentos respeitando o distanciamento físico 

recomendado pela Direção-Geral de Saúde.  

14.3. Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo 

regulamentar não podem realizar a prova ou exame.  

 



3 

 

 

15. MATERIAL AUTORIZADO 

Nas provas de equivalência à frequência, os alunos podem utilizar apenas o material discriminado na 

respetiva Informação-Prova de cada disciplina. Esta informação encontra-se disponível na página do 

Agrupamento. 

Os alunos só podem levar para a sala da prova uma única calculadora. 

As folhas de prova e o papel de rascunho a utilizar serão fornecidas pela escola. 

 

16. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

16.1. Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de 

documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. O cartão de cidadão ou 

o documento de substituição devem estar em condições que não suscitem quaisquer dúvidas na 

identificação do aluno.  

16.2. Quando se mostre necessário e apenas para o efeito de verificação da identificação do aluno, o 

professor vigilante pode pedir a este para retirar a máscara, a qual deve voltar a ser colocada 

imediatamente após a referida verificação.  

16.3. Para fins de identificação dos alunos, não são aceites os recibos de entrega de pedidos de 

emissão ou revalidação de cartão de cidadão. Os alunos que apresentem esse recibo são 

considerados indocumentados, devendo efetuar os procedimentos referidos no n.º 15.6. 

16.4. Os alunos nacionais ou estrangeiros que não disponham de cartão de cidadão emitido pelas 

autoridades portuguesas podem, em sua substituição, de acordo com o n.º 15.1., apresentar título de 

residência, passaporte ou documento de identificação utilizado no país de que são nacionais ou em 

que residem e que utilizaram no ato de inscrição.  

16.5. Os alunos que não apresentem qualquer documento de identificação podem realizar a prova, 

devendo um elemento do secretariado de exames elaborar um auto de identificação utilizando, para o 

efeito, os Modelos 03/JNE, 03-A/JNE e 03-B/JNE, para os alunos que frequentam a escola e para os 

alunos externos à escola ou que, apesar de frequentarem a escola, não possam ser identificados por duas 

testemunhas.  

16.6. No caso dos alunos que frequentam a escola, o auto (Modelo 03/JNE) é assinado por um elemento 

do secretariado de exames, pelas testemunhas e pelo aluno. No caso de um aluno menor, a situação deve 

ser comunicada de imediato ao encarregado de educação, o qual tem de tomar conhecimento da 

ocorrência, assinando também o respetivo auto, mediante agendamento.  

 

17. DISTRIBUIÇÃO DAS FOLHAS DE RESPOSTA  

17.1. Terminada a chamada e atribuídos os lugares, os professores responsáveis pela vigilância devem 

distribuir o papel de prova nas disciplinas em que a prova não é resolvida no próprio enunciado.  

17.2. Aos alunos não é permitido escrever nas folhas de resposta, antes da distribuição dos enunciados 

das provas, à exceção do preenchimento do respetivo cabeçalho.  

 

18. PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA  

18.1. No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever:  

 

a) Na parte destacável:  

↘  O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;  
↘  O número do cartão de cidadão;  

↘  Assinatura, conforme o cartão de cidadão ou documento de identificação equivalente;  

↘  A designação e o código da prova que se encontra a realizar como, por exemplo, prova de 

Português (91) ou prova de Matemática (92);  

↘  Ano de escolaridade e fase.  

b) Na parte fixa:  

↘  Novamente, a designação e o código da prova que se encontra a realizar;  

↘  O ano de escolaridade e fase;  
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19. ADVERTÊNCIAS AOS ALUNOS 

 
a) Não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas e exames, à exceção de situações 

devidamente justificadas;  

b) Não é permitido escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para além do 

cabeçalho; 

c) Não é permitido escrever comentários despropositados ou descontextualizados, nem mesmo invocar 

matéria não lecionada ou outra particularidade da sua situação escolar;  

d) Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével;  

e) Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em 

caso de engano;  

f) Não é permitida a partilha de material durante a realização da prova e exame;  

g) Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações;  

h) Nos exames de Matemática a utilização do lápis só é permitida nos itens que envolvem construções 

que impliquem a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser apresentado a tinta;  

i) As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa, não são consideradas para 

classificação;  

j) Só é permitida a expressão em língua portuguesa nas respostas às questões das provas e exames, 

excetuando-se, obviamente, as disciplinas de língua estrangeira;  

k) Só é permitida a consulta de dicionários nos termos definidos no artigo 31.º do Regulamento das Provas 

de Avaliação Externa e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e do Ensino Secundário;  

l) Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova;  

m) Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização das provas e exames 

(sem prejuízo da aplicação de adaptações nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, na sua redação atual), e aos alunos com incapacidades físicas temporárias, desde que 

expressamente autorizadas.  

 

20. DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA  

20.1. Em caso de desistência de realização da prova, não deve ser escrita pelo aluno qualquer declaração 

formal de desistência, nem no papel da prova nem em qualquer outro suporte.  

20.2. O aluno não pode abandonar a sala antes do final do tempo de duração da prova.  

 

21. ABANDONO NÃO AUTORIZADO DA SALA  

21.1. Se, apesar de advertido, algum aluno abandonar a sala antes do final do tempo regulamentar da 

prova, os professores vigilantes, através do secretariado de exames, devem comunicar imediatamente o 

facto à diretora da escola.  

21.2. A diretora toma as medidas adequadas para impedir a divulgação da prova, não permitindo, 

nomeadamente, que o aluno leve consigo o enunciado, a folha de resposta e o papel de rascunho e 

assegurando que aquele, em caso algum, volte a entrar na sala da prova.  

21.3. Nesta situação, a prova é anulada pela diretora, ficando em arquivo na escola, para eventuais 

averiguações.  

  

 

Para mais informações consultar: 

 NORMA 02/JNE/2020 

Despacho Normativo n.º 3-A/2020 


