
 

INFORMAÇÕES PROVAS FINAIS E DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO 

As provas finais do 3.º ciclo de Português e de Matemática realizam-se em duas fases, com chamada única.  

A 1.ª fase tem carácter obrigatório para todos os alunos que reúnam condições de admissão. São admitidos à realização de provas finais do 9.º ano 

de escolaridade todos os alunos, exceto os que tenham obtido um conjunto de classificações na avaliação sumativa interna que já não lhes permita obter, após a 

realização das provas finais de Português e Matemática, a menção de Aprovado. 

 Não são admitidos à realização das provas finais do 3.º ciclo os alunos que após a avaliação sumativa interna, no final do 3.º período, tenham obtido: 

a) Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de Português e de Matemática; 

b) Classificação de frequência inferior a 3, em três disciplinas, desde que nenhuma delas seja Português ou Matemática ou apenas uma delas seja Português ou 

Matemática e nela tenha obtido nível 1; 

c) Classificação de frequência inferior a três, em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem Português e Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2. 

d) Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido nas alíneas anteriores. 

 Os alunos admitidos às provas finais, na 1.ª fase, são inscritos automaticamente pela escola no programa ENEB. 

 

Quadro 1 – Simulação de situações de admissão e de não admissão às provas finais: 

2.2. 
Não são admitidos à realização das provas 
finais na 1.ª fase os alunos com as seguintes 
classificações: 

 
São admitidos à realização das provas finais na 1.ª fase os 
alunos com as seguintes classificações: 

 

a) 

Português Matemática 
 

 

Português Matemática 

 
1 1 2 1 

 
 
Português Matemática 
1 2 

 

b) 

Disciplina Disciplina Matemática 

 
 

Disciplina Disciplina Matemática 
 nível Inferior 

a  3 
nível Inferior 
a  3 

1 
nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

2 

    
Disciplina Disciplina Português Disciplina Disciplina Português 

 

nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

1 
nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

2 

  
Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Português Matemática 
nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

2 2 

 

 
Disciplina Português Matemática 

 nível Inferior 
a  3 

2 1 

 
Disciplina Português Matemática 

 nível Inferior 
a  3 

1 2 

 

c)  
  

 

Disciplina Disciplina Português Matemática 
nível Inferior 
a  3 

nível Inferior 
a  3 

2 2 

 

 

Os alunos que não são admitidos à realização das provas finais na 1.ª fase, podem inscrever-se como alunos autopropostos para realizar as 

provas de equivalência à frequência, nas disciplinas em que obtiveram nível inferior a 3, exceto Português e Matemática. A inscrição para a realização na 

1.ª fase das provas de equivalência à frequência, bem como para a 2.ª fase das provas finais de ciclo, deve ser realizada nos dois dias úteis, após a 

afixação das pautas de avaliação interna final. 

Os alunos autopropostos realizam as provas de equivalência à frequência na 1.ª fase e podem realizar provas às mesmas disciplinas na 2.ª fase, 

caso seja necessário. Estes alunos só podem realizar as provas finais de Português e de Matemática na 2.ª fase (19 e 22 de julho, respetivamente). 

A inscrição para realizar as provas de equivalência à frequência tem um custo único de € 5 e é realizada nos Serviços Administrativos.  

Os alunos admitidos à realização das provas finais na 1.ª fase que, após a afixação das pautas finais a 15 de julho, se encontrarem na situação de 

não aprovados, podem inscrever-se para realizar provas nas disciplinas em que obtiveram nível inferior a 3 (Português, Matemática ou outra disciplina), na 

condição de autopropostos, na 2.ª fase. A inscrição decorrerá entre 15 a 17 de julho e tem um custo de 5€.  
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Os alunos autopropostos que realizam a prova final de Português, na 2.ª fase, estão sujeitos a uma prova oral.  

Nas disciplinas de Inglês e Francês (1.ª e 2.ª fase), as provas de equivalência à frequência são constituídas por uma prova escrita e por uma 

prova oral. 

PROVAS FINAIS DE CICLO E DE EQUIVALÊNCIA DO 3.º CICLO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO 

DA 

PROVA 

TIPO DE PROVA 
DURAÇÃO 

(minutos) 
MATERIAL 

Português  91 Final de Ciclo  90 + 30 

(tolerância) 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Matemática  92 Final de Ciclo 90 + 30 

(tolerância) 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material 

de desenho. 

O aluno deve ser portador de: 

- material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, 

esquadro e transferidor); 

- calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: ter, pelo 

menos, as funções básicas                                       ; ser silenciosa; 

não necessitar de alimentação exterior localizada; não ter cálculo simbólico (CAS); 

não ter capacidade de comunicação à distância; 

não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Inglês – LE I 

 (5 anos) (a) 

21 Equivalência à 

Frequência 

90 + 15 (b) 

Consultar a informação prova de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francês – LE II 

(3 anos) (a) 

15 Equivalência à 

Frequência 

90 + 15 (b) 

História  19 Equivalência à 

Frequência 

90 

Geografia  18 Equivalência à 

Frequência 

90 

Ciências 

Naturais 

10 Equivalência à 

Frequência 

90 

Físico-Química 11 Equivalência à 

Frequência 

90 

Educação 

Visual 

14 Equivalência à 

Frequência 

90 + 30 

(tolerância) 

Educação 

Física (b) 

26 Equivalência à 

Frequência 

45 + 45 

 

(a) Prova com componente escrita e oral. A prova oral não deverá ultrapassar os 15 minutos. 

(b) Prova com componente escrita e prática. 

 

A informação prova de cada disciplina indica os aspetos mais importantes da respetiva prova: objeto de avaliação, caracterização da prova, material, 

duração, critérios gerais de classificação. No caso das disciplinas de Português e de Matemática, estes documentos estão afixados no átrio e disponíveis também 

no portal http://www.iave.pt . 
As informações relativas às provas de equivalência à frequência, aprovadas pelo Conselho Pedagógico, serão afixadas no átrio, até final de maio. 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS DE CICLO E DE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO 

Provas Finais 

Horas 

1.ª Fase 2.ª Fase 

Sexta-feira 

21 de junho 

Quinta-feira 

27 de junho 

Sexta-feira 

19 de julho 

Segunda-feira 

22 de julho 

9:30 Português (91) Matemática (92) Português (91) Matemática (92) 

 

Provas de Equivalência à Frequência 

 1.ª Fase 2.ª Fase 

Calendário das provas de equivalência à frequência *……………………………………. 

Afixação de pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à frequência …………. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas finais de ciclo e de 

equivalência à frequência ……………………………………………………………………. 

17 de junho a 10 de julho 

15 de julho de 2019 

 

12 de agosto de 2019 

18 a 30 de julho 
5 de agosto de 2019 

 

26 de agosto de 2019 

     * A data e hora de realização de cada uma das provas de equivalência à frequência será aprovada pelo Diretor e afixada no átrio da escola. 

Classificação das Provas de Equivalência à Frequência: 

A classificação das provas de equivalência à frequência constituída 

por duas componentes é expressa pela média ponderada e 

arredondada à unidades das classificações obtidas nas duas 

componentes:  

1. Nas provas com componente escrita e oral, a componente 

escrita tem ponderação de 70% e a componente oral de 30%; 

2. Nas provas escritas com componente prática, a escrita tem a 

ponderação de 70% e a componente prática de 30%. 

NOVO 

2019 
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No dia de realização das provas, o aluno deve comparecer, na escola, 30 minutos antes da hora de início da mesma e trazer o cartão de cidadão. A 
chamada é efetuada 20 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.  

 

As pautas de chamada serão afixadas até 48 horas antes da realização da prova ou componentes de prova.  

Os alunos deverão sempre consultar a pauta de chamada de cada uma das provas de equivalência à frequência, confirmando não só a sua 

inscrição mas também o local, data e hora da realização de cada prova. 

 

 

 

 

Para a realização das provas finais e provas de equivalência à frequência, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não 

autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou 

áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc.. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como 

mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os 

equipamentos aí colocados, ser devidamente desligados. 

 

ATENÇÃO 

 

Qualquer telemóvel, relógio com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado na posse de um aluno, 

quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo diretor da escola. 

 

 

 

Todas as informações relevantes relativas ao processo de realização das provas, classificação e reapreciação da mesma serão igualmente afixadas. 

 

 

Sobreira, 23 de abril de 2019  O Diretor, 

 

 

 

 (Pedro Silva) 

 


