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1. Condições de admissão 
1.1 Provas Finais de Ciclo – Português e Matemática 

 
1.ª Fase 

1.º ciclo 2.º e 3.º ciclos 

Alunos internos: automaticamente inscritos, sem 
quaisquer condições. 

Alunos internos: automaticamente inscritos, a não ser que: 
a) tenham nível 1 a Português e Matemática; 
b) tenham 3 níveis inferiores a 3 a outras disciplinas; 
c) tenham 2 níveis inferiores a 3 a outras disciplinas e nível 1 a 

Português ou Matemática; 
d) tenham 4 níveis inferiores a 3, exceto se 2 deles forem a Português e 

a Matemática (nível 2).  
Alunos CEF: inscrevem-se como autopropostos, desde que não tenham obtido 
nível 1 a Português ou a Matemática. 

 
 

2.ª Fase 2.ª Chamada 

1.º ciclo 2.º  e 3.º ciclo 

Alunos internos e autopropostos que: 
a) não tenham sido aprovados na 1.ª fase; 
b) tenham tido nível inferior a 3 na prova final de 

Português ou Matemática da 1.ª fase; 
c) tenham faltado à 1.ª fase. 

Alunos internos e autopropostos que: 
a) tenham faltado à 1.ª chamada. 

 
 
1.2 Provas de Equivalência à Frequência 

 
 1.ª Fase 2.ª Fase 

 
 
1.º ciclo 

- Realizam provas de Expressões Artísticas e 
de Estudo do Meio. 

- Destina-se a alunos internos e autopropostos que: 
d) não tenham sido aprovados na 1.ª fase; 
e) tenham tido nível inferior a 3 na prova final de 

Português ou Matemática da 1.ª fase; 
f) tenham faltado à 1.ª fase. 

 
2.º e 3.º 
ciclos 

- Realizam provas nas disciplinas em que 
obtiveram nível inferior a três. 

- Realizam provas nas disciplinas em que obtiveram nível 
inferior a 3, desde que reúnam condições para a aprovação no 
final do ciclo, ou seja, não podem ter nível inferior a 3 
simultaneamente a Português e a Matemática. 

 
 

1.3 Alunos autopropostos 

São considerados alunos autopropostos no Ensino Básico aqueles que: 

a) frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, sem paralelismo 

pedagógico ou autonomia, e querem validar os seus resultados; 

b) frequentam seminários e querem validar os seus resultados; 

c) têm ensino individual e doméstico; 

d) estão fora da escolaridade obrigatória e não frequentam qualquer estabelecimento de 

ensino; 
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e) frequentam o 2.º ou o 3.º ciclos, mas estão fora da escolaridade obrigatória e anulam a 

matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período; 

f) frequentam o 2.º ou o 3.º ciclos, mas não têm aprovação na avaliação interna do 3.º período; 

g) não ficam aprovados após a realização das provas finais da 1.ª fase na qualidade de alunos 

internos; 

h) ficam retidos por faltas (Lei n.º 51/2012, art.º 21, alíneas a) e b) do n.º 4); 

i) provêm de outra oferta educativa (CEF, EFA, PCA, PIEF…)  

 
 

2. Documentos para inscrição  
 

Alunos internos – automaticamente inscritos pelos serviços de administração escolar. 

Alunos autopropostos: 

 Boletim de inscrição – modelo 0055 da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (EMEC), 

disponibilizado pela escola; 

 Documento de identificação - Cartão do cidadão ou Bilhete de Identidade 

 Boletim Individual de Saúde 

 Documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente 

Nota: Os alunos que frequentam a escola só precisam de apresentar o boletim de inscrição; os alunos 

que têm o seu processo individual na escola só apresentam o boletim de inscrição e o documento de 

identificação. 

 
 

3. Custos de inscrição  

 Inscrições no prazo normal de alunos autopropostos que frequentaram a escola e 

não obtiveram aprovação. 

5€ 

 Inscrições no prazo normal de alunos autopropostos que não frequentaram a 

escola ou ficaram retidos por faltas. 

10€ 

 Inscrições fora do prazo normal de alunos autopropostos. 20 € 

 

 
4. Condições especiais – documentos e procedimentos 

  

Anexo I-EB – Requerimento de Condições Especiais na Realização das Provas Finais dos 1.º, 2.º e 

3.º Ciclos do Ensino Básico 

 Homologação do(a) Diretor(a). 

Anexo II-EB – Requerimento de Condições Especiais para alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 Autorizado pelo Júri Nacional de Exames (JNE); 

 Este anexo deve ser remetido ao JNE acompanhado de cópias autenticadas de: cartão de 

cidadão/bilhete de identidade; despacho de autorização de condições especiais concedidas 

nas provas de aferição do ensino básico; registo biográfico; PEI; documento Informação-Prova 

Final a nível de Escola de cada disciplina (quando aplicável); relatório médico da 

especialidade; outros documentos úteis para a avaliação da funcionalidade do aluno. 
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Anexo III-EB – Requerimento de Condições Especiais para alunos autopropostos 

 Autorizado pelo JNE; 

 Este anexo deve ser remetido ao JNE acompanhado de cópias autenticadas de: boletim de 

inscrição (modelo 0055 da EMEC); cartão de cidadão/bilhete de identidade; registo 

biográfico; relatório médico da especialidade; outros documentos úteis para a avaliação da 

funcionalidade do aluno. 

Anexo IV-EB – Requerimento de Adaptações nas Condições de Realização das Provas Finais dos 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (para alunos não abrangidos pelo Decreto-Lei 

n.º 3/2008) 

 Homologação do(a) Diretor(a). 

 
 

5. Prazos de inscrição 
 

Alunos internos e alunos autopropostos(1) 
Prazos de inscrição 

1.ª Fase 2.ª Fase 

1.
º 

C
IC

L
O

 

Alunos internos Não necessitam de inscrição 

Alunos autopropostos que: 
a) frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, sem paralelismo 
pedagógico ou autonomia, e querem validar os seus resultados; 
c) têm ensino individual e doméstico; 
d) estão fora da escolaridade obrigatória e não frequentam qualquer estabelecimento 
de ensino; 
i) provêm de outra oferta educativa (CEF, EFA, PCA, PIEF…). 

18 de fevereiro 
a 01 de março 

Não necessitam 
de inscrição 

Alunos autopropostos que: 
g) ficam retidos por faltas (Lei n.º 51/2012, art.º 21, alíneas a) e b) do n.º 4). 

(Nota: Os alunos excluídos por faltas após 30 de abril realizam também provas de equivalência à 
frequência nas áreas disciplinares de Expressões Artísticas e Estudo do Meio) 

Até 30 de abril 
2 dias úteis após 
a afixação das 

pautas da 1.ª fase 

2.
º 

e 
3.

º 
C

IC
L

O
S

 

Alunos internos 
Não necessitam 

de inscrição 
Não aplicável 

Alunos autopropostos que: 
a) frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, sem paralelismo 
pedagógico ou autonomia, e querem validar os seus resultados; 
b) frequentam seminários e querem validar os seus resultados; 
c) têm ensino individual e doméstico; 
d) estão fora da escolaridade obrigatória e não frequentam qualquer estabelecimento 
de ensino; 
i) provêm de outra oferta educativa (CEF, EFA, PCA, PIEF…). 

18 de fevereiro 
a 01 de março 

23 e 24 de julho 

Alunos autopropostos que  
e) frequentam o 2.º ou o 3.º ciclos, mas estão fora da escolaridade obrigatória e 
anulam a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período 

2 dias úteis 
após a 

anulação da 
matrícula 

23 e 24 de julho 

Alunos autopropostos que: 
f) frequentam o 2.º ou o 3.º ciclos, mas não têm aprovação na avaliação interna do 3.º 
período; 
h) ficam retidos por faltas (Lei n.º 51/2012, art.º 21, alíneas a) e b) do n.º 4). 

2 dias úteis 
após a afixação 
das pautas do 

3.º período 

23 e 24 de julho 

Alunos autopropostos que: 
g) não ficam aprovados após a realização das provas finais da 1.ª fase na qualidade 
de alunos internos. 

Não aplicável 23 e 24 de julho 

(1) De acordo com o n.º 17 da Norma 01/JNE/2013 – Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário 

 


