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PROVAS FINAIS DE CICLO E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA A FREQUÊNCIA – 9.º ANO 

ORIENTAÇÕES GERAIS  
(de acordo com a Norma 01/JNE/2016)  

 
1. Condições de admissão 

1.1 Provas Finais de Ciclo – Português e Matemática 
 

1.ª Fase 

A 1.ª Fase é obrigatória para todos os alunos: 

 internos que estejam admitidos a prova (alunos que frequentam a escola durante todo o ano letivo e 
que, na avaliação sumativa interna, têm notas que permitem a realização das provas finais); 
 

  autopropostos, exceto os que ficaram retidos por faltas e os que, tendo sido alunos internos, 
ficaram na situação de não admitidos a prova após a avaliação sumativa interna do  3.º Período. 

 

2.ª Fase 

A 2.ª Fase destina-se aos alunos que: 

 após a realização das provas na 1.ª Fase não reúnam condições de aprovação; 

 tenham faltado à 1.ª Fase por motivos devidamente comprovados e que se justifiquem; 

 tendo sido alunos internos, ficaram na situação de não admitidos a prova após a avaliação sumativa 
interna do  3.º Período.  

 
 
1.2 Provas de Equivalência à Frequência 

 

1.ª Fase 2.ª Fase 

A 1.ª Fase é obrigatória para os alunos autopropostos 
e obedece às seguintes normas: 

 os alunos autopropostos referidos nas alíneas 
a), b), d) e g) do ponto seguinte realizam 
provas de equivalência à frequência em todas 
as disciplinas da matriz curricular do 9.º ano; 

 os alunos autopropostos referidos na alínea c) 
do ponto seguinte realizam provas de 
equivalência à frequência em todas as 
disciplinas da matriz curricular do 9.º ano, 
exceto Educação Física; 

 os alunos autopropostos referidos na alínea e) 
do ponto seguinte realizam provas de 
equivalência à frequência das disciplinas em 
que não obtiveram aprovação na avaliação 
sumativa final. 

A 2.ª Fase destina-se aos alunos autopropostos e 
obedece às seguintes normas: 

 os alunos autopropostos referidos na alínea f) 
do ponto seguinte realizam provas de 
equivalência à frequência das disciplinas em 
que obtiveram classificação de nível inferior a 
3 na 1.ª Fase, podendo optar por realizar 
provas apenas nas disciplinas que lhes 
permitam condições de aprovação. 

 

Os alunos autopropostos referidos na alínea h) do ponto seguinte não realizam provas de equivalência à 
frequência. 
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1.3 Alunos autopropostos 

 

São considerados alunos autopropostos no Ensino Básico aqueles que: 

a) frequentam seminários e querem validar os seus resultados; 

b) têm ensino individual e doméstico; 

c) estão fora da escolaridade obrigatória e não frequentam qualquer estabelecimento de ensino; 

d) frequentam o 3.º ciclo em qualquer ano de escolaridade, mas estão fora da escolaridade 

obrigatória e anulam a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período; 

e) frequentam o 9.º ano, mas, em resultado da avaliação sumativa interna final do 3.º Período, não 

reúnem condições de admissão para as provas finais na 1.ª fase; 

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

internos; 

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

h) frequentam um Curso Vocacional e pretendem prosseguir estudos no Ensino Secundário, em 

cursos científico-humanísticos. 

 

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:  

A inscrição dos alunos autopropostos nas Provas Finais e/ou de Equivalência à Frequência tem 
custos. Embora ainda possam ser sujeitos a atualização, os valores de referência são os seguintes: 
 

 Inscrições no prazo normal de alunos autopropostos que frequentaram a escola e não obtiveram 
aprovação: 5 € por cada fase 

 Inscrições no prazo normal de alunos autopropostos que não frequentaram a escola ou ficaram 
retidos por faltas: 10 € por cada fase 

 Inscrições fora do prazo normal de alunos autopropostos: 20 € 
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4. Prazos de inscrição 

 

Alunos internos e alunos autopropostos(1) 

Prazos de inscrição 

Provas Finais 
Provas de Equivalência à 

Frequência 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 

3.
º 

C
IC

L
O

 

Alunos internos 
Não 

necessitam de 
inscrição 

Não aplicável Não aplicável 

Alunos autopropostos que: 
h) frequentam um Curso Vocacional e pretendem 
prosseguir estudos no Ensino Secundário, em cursos 
científico-humanísticos; 
 

10 a 18 de 
março 

12 a 14 de julho 
 

Se não reunirem 
condições de 

aprovação na 1.ª 
Fase 

Não aplicável 

Alunos autopropostos que: 
a) frequentam seminários e querem validar os 

seus resultados; 

b) têm ensino individual e doméstico; 

c) estão fora da escolaridade obrigatória e não 

frequentam qualquer estabelecimento de ensino; 

d) frequentam o 3.º ciclo em qualquer ano de 

escolaridade, mas estão fora da escolaridade 

obrigatória e anulam a matrícula até ao 5.º dia útil do 

3.º período. 

10 a 18 de 
março 

12 a 14 de julho 
 

Se não reunirem 
condições de 

aprovação na 1.ª 
Fase 

10 a 18 de 
março 

12 a 14 de 
julho 

 
Se não 

reunirem 
condições de 
aprovação na 

1.ª Fase 

Alunos autopropostos que 
e) frequentam o 9.º ano, mas, em resultado da 
avaliação sumativa interna final do 3.º Período, não 
reúnem condições de admissão para as provas finais 
na 1.ª fase 

Não aplicável 

Dois dias após 
a afixação das 

pautas de 
avaliação 

interna final 

Dois dias 
após a 

afixação das 
pautas de 
avaliação 

interna final 

Alunos autopropostos que: 
f) não ficam aprovados após a realização das provas 

finais da 1.ª fase na qualidade de alunos internos; 

 

Não aplicável 

12 a 14 de julho 
 

Se não reunirem 
condições de 

aprovação na 1.ª 
Fase 

Não aplicável 

Alunos autopropostos que: 
g) ficam retidos por faltas (Lei n.º 51/2012, art.º 21, 

alíneas a) e b) do n.º 4); 

 

Não aplicável 

Dois dias após 
a afixação das 

pautas de 
avaliação 

interna final 

Dois dias 
após a 

afixação das 
pautas de 
avaliação 

interna final 
(1) De acordo com o ponto II, n.º 6, da Norma 01/JNE/2016 – Instruções para a Inscrição, Provas e Exames do 3.º Ciclo Ensino Básico e do 
Ensino Secundário 

 

 


