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Norma 01/JNE/2021

Norma 02/JNE/2021
Despacho Normativo n.º 10-A/2021

Preparação 

do Processo de Realização 

de Provas de Equivalência à 

Frequência do Ensino Básico



 No corrente ano letivo, vão realizar-se Provas de

Equivalência à Frequência, nas diversas

disciplinas, para os alunos do 9.º ano de

escolaridade que:

 não obtiverem aprovação na avaliação interna,

no final do 3.º período;

 não obtiverem aprovação após a realização da

1.ª fase;

 ficarem retidos por faltas.

 As Provas realizam-se em duas fases, com uma

única chamada, sendo a 1.ª fase em junho/julho

e a 2.ª fase em julho.







 Condições de aprovação:

No final de cada um dos ciclos do ensino básico,

após a formalização da avaliação sumativa, o

aluno não progride e obtém a menção Não

Aprovado, se estiver numa das seguintes

condições:

Tiver obtido:

 Classificação inferior a nível 3 nas

disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e

de Matemática;

 Classificação inferior a nível 3 em três ou

mais disciplinas.



Os alunos autopropostos:

 Realizam, na 1.ª fase, Provas de Equivalência à

Frequência a todas as disciplinas em que têm

nível inferior a 3 ou Provas de Equivalência à

Frequência apenas nas disciplinas que lhes

permitam a conclusão de ciclo.

 As Provas de Português, Inglês e Francês têm,

obrigatoriamente, componente escrita e oral.

 Após a 1.ª fase, se estiverem numa situação de

não aprovação realizam, na 2.ª fase, provas às

disciplinas com nível inferior a 3, que lhe

permitam a conclusão de ciclo.



Os alunos retidos por faltas:

 Passam à situação de autopropostos e realizam,

na 1.ª fase, todas as Provas de Equivalência à

Frequência que estão estabelecidas no

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de

março (em todas as disciplinas da matriz

curricular-base do 9.º ano), e, na 2.ª fase,

realizam as Provas de Equivalência à Frequência

das disciplinas que lhes permitam a conclusão de

ciclo.



 A classificação das Provas de Equivalência à Frequência

escritas, orais e práticas é expressa na escala percentual de

0 a 100, arredondada às unidades, sendo a classificação

final da disciplina convertida na escala de níveis de 1 a 5.

 Nas provas 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.

 A classificação final a atribuir às disciplinas de Português e

de Matemática concluídas por alunos autopropostos

corresponde à classificação obtida na respetiva prova, de

acordo com as seguintes fórmulas:

Português: CFD = (CE + CO) / 2

Matemática: CFD = CE

em que:

 CFD = classificação final da disciplina;

 CE = classificação obtida na prova escrita;

 CO = classificação obtida na prova oral.



 Para os alunos autopropostos que optem por não realizar

Prova de Equivalência à Frequência em alguma

disciplina na 2.ª fase, a classificação final dessa disciplina

corresponde à obtida na Prova de Equivalência à

Frequência realizada na 1.ª fase ou à classificação

atribuída na avaliação interna final, no caso de não ter

sido realizada prova de equivalência à frequência na 1.ª

fase.

 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).

 Nas provas constituídas por duas componentes, é

obrigatória a realização de ambas as componentes, na

mesma fase.



 Os alunos que faltarem à 1.ª fase das Provas de

Equivalência à Frequência, por motivos graves, de saúde

ou outros que lhes não sejam imputáveis, podem,

excecionalmente, realizar, na 2.ª fase, as provas a que

faltaram, desde que autorizados pela Diretora da Escola,

após análise caso a caso, sendo que a falta injustificada a

uma prova da 1.ª fase impede o aluno de realizar essa prova

na 2.ª fase.

 O Encarregado de Educação deve apresentar requerimento

e a respetiva justificação à Diretora da Escola no prazo de

cinco dias úteis a contar do dia seguinte ao da realização da

prova a que o aluno faltou, prazo após o qual os

requerimentos serão liminarmente indeferidos.

 Nos casos de natureza clínica, o processo deve integrar

obrigatoriamente declaração médica, com referência aos

condicionalismos relevantes que levaram à não comparência

do aluno na 1.ª fase, bem como o período previsto para a

situação de impedimento.



 A realização das Provas de Equivalência à Frequência está

sujeita a inscrição.

 As inscrições são efetuadas através da plataforma de

inscrição eletrónica em provas e exames, disponível em

https://jnepiepe.dge.mec.pt.

 Após a submissão da inscrição na plataforma referida, os

Serviços Administrativos procedem à validação das inscrições

até quatro dias úteis após o termo dos prazos fixados.

 Prazos de inscrição: nos 2 dias após a afixação das pautas

com as respetivas classificações da avaliação sumativa interna

do 3.º período ou da classificação final da 1.ª fase (19 e 20 de

julho).

 Os alunos autopropostos abrangidos pela escolaridade

obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina

em ambas as fases das Provas de Equivalência à Frequência,

exceto se expirados os prazos de inscrição, em que estão

sujeitos ao pagamento único de €20 (vinte euros).



 Qualquer telemóvel ou outro meio de

comunicação móvel que seja detetado

na posse de um aluno, quer esteja

ligado ou desligado, determina a

anulação da prova pela Diretora da

Escola.

 É necessário que os alunos não sejam

portadores de telemóveis (ou outro

equipamento proibido) no dia de

realização das provas.



 O aluno não pode abandonar a sala antes do fim do

tempo regulamentar da prova.

 Os alunos devem apresentar-se no estabelecimento de

ensino 30 minutos antes da hora marcada para o início

da prova. A chamada faz-se 25 minutos antes da hora

marcada para o início da prova.

 Após a hora de início do tempo regulamentar da

prova, não é permitida a entrada dos alunos.

 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.



AFIXAÇÃO DOS RESULTADOS

Provas de Equivalência à Frequência

3.º Ciclo – 9.º ano

19 de julho de 2021

 Afixação das pautas da 1.ª fase das Provas de

Equivalência à Frequência.

3 de agosto de 2021

 Afixação das pautas da 2.ª fase das Provas de

Equivalência à Frequência.



Antes do início do período das Provas

Os Encarregados de Educação e os alunos devem:

 consultar na página web deste Agrupamento:

 o calendário das provas;

 as Informações-Prova de Equivalência à Frequência,

para confirmação do material necessário à realização

de cada prova;

 as instruções para realização das provas (Norma

02/JNE/2021).

 confirmar o documento de identificação com

fotografia.



Durante a Prova

Os alunos devem:

 escrever o nome ou outros elementos identificativos

apenas nos espaços reservados para esse efeito, não

se identificando em qualquer outro local da prova

(situação que pode implicar a anulação da mesma);

 preencher de forma clara, completa e legível o

cabeçalho dos enunciados ou das folhas de resposta;

 ler todo o enunciado antes de começar a responder;

 consultar as cotações da prova, no final do enunciado;

 ler cuidadosamente o enunciado de cada item;

 identificar claramente cada um dos itens a responder

(sobretudo, no caso de não seguir a ordem dos itens no

enunciado);



 responder de forma clara, respeitando o que é pedido;

 utilizar caligrafia legível;

 utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou

preta indelével;

 usar de forma diferenciada maiúsculas e minúsculas,

de acordo com as normas de ortografia em vigor;

 verificar regularmente o tempo disponível;

 fazer uma leitura final, verificando se estão cumpridas

todas as instruções de realização apresentadas (por

exemplo, se todas as respostas estão corretamente

identificadas, se não existe mais do que uma resposta

ao mesmo item ou se há respostas que não tenham

sido passadas da folha de rascunho para a folha de

respostas).


