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PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
As informações seguintes constam dos normativos legais atualizados e adaptados à situação excecional deste ano 
letivo, nomeadamente o Decreto-Lei 14-G/2020, de 13 de abril, e as Normas 01 e 02 do Júri Nacional de Exames e 
ainda o Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março. 

 
Avaliação externa 

 
No ano letivo de 2019/2020, é cancelada a realização: 
a) Das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 
b) Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 
c) Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 
d) Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de disciplinas e 
conclusão do ensino secundário. 
 

Avaliação e conclusão do ensino básico 
 

1 — Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico geral, dos cursos artísticos especializados e de outras 
ofertas formativas e educativas, apenas é considerada a avaliação interna. 
2 — As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das aprendizagens realizadas até 
ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período, no âmbito do plano de ensino a 
distância, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 
3 — Os alunos ficam dispensados da realização de provas finais de ciclo, nos casos em que a respetiva realização 
se encontre prevista apenas para efeitos de prosseguimento de estudos. 
4 — A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico pelos alunos autopropostos, incluindo os alunos que se 
encontram na modalidade de ensino individual e doméstico, é efetuada mediante a realização de provas de 
equivalência à frequência. 
 
1. As provas de equivalência à frequência dos 1.º e 2.º ciclos realizam-se em duas fases, sendo a 1.ª fase 
obrigatória, destinam-se aos alunos externos à escola e aos alunos internos que não se encontrem em 
condições de aprovação ou que fiquem retidos por faltas e que completem, respetivamente, 14 e 16 anos até 
31 de agosto do presente ano escolar. 
 
2. As provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo realizam-se em duas fases, de acordo com o Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, sendo: 
 
a) A 1.ª fase de carácter obrigatório para todos os alunos que não reúnam condições de aprovação na avaliação 
sumativa interna do 3.º período, incluindo os alunos retidos por faltas; 
 
b) A 2.ª fase destinada aos alunos que realizaram as provas de equivalência à frequência na 1.ª fase e que não 
obtiveram aprovação. 
 
As condições de admissão às provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo são as mesmas do ano 
transato, para alunos internos e autopropostos, de acordo com o Regulamento das provas de avaliação externa 
e das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário, à exceção da introdução das provas de 
equivalência à frequência nas disciplinas de Português (91), de PLNM - nível A2 (93), de PLNM – nível B1 (94), de 
Português Língua Segunda (95) e de Matemática (92), conforme estipulado pelo Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 
de abril. 
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Inscrição para realização de provas de equivalência à frequência 
 
A inscrição para a realização de provas de equivalência à frequência deve ser efetuada nos Serviços Administrativo. 
Os alunos não aprovados após a afixação das pautas finais do 3.º ciclo, inscrevem-se para a 1.ª fase das provas 
finais, em todas as provas em que obtiveram nível inferior a três, nos dois dias úteis após a publicação das 
pautas finais.  
Os resultados da 1.ª fase são afixados a 5 de agosto. Os alunos que realizaram provas na 1.ª fase e permanecem 
na situação de não aprovados, podem inscrever-se para realizar, na 2.ª fase, provas nas disciplinas em que 
obtiveram nível inferior a três e que permitam a sua aprovação. A inscrição para a 2.ª fase decorre entre 6 e 12 de 
agosto para realizar. 
 

Período de realização das provas de equivalência à frequência 
 

1.ª fase: 6 a 30 de julho; 
2.ª fase: 1 a 11 de setembro. 
 
 

Provas de Equivalência à Frequência 
 
 

DISCIPLINA 
CÓDIGO 

DA 
PROVA 

TIPO DE PROVA DURAÇÃO 
(minutos) MATERIAL 

Português  91 Equivalência à 
Frequência 

90 + 30 
(tolerância) 

+ 15(b) 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Matemática  92 Equivalência à 
Frequência 

90 + 30 
(tolerância) 

O aluno deve ser portador de: 
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 
• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e 
transferidor; 
• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes 
condições: 
✓ ser silenciosa; 
✓ não necessitar de alimentação exterior localizada; 
✓ não ter cálculo simbólico (CAS); 
✓ não ter capacidade de comunicação à distância; 
✓ não ser gráfica; 
✓ não ser programável; 
✓ não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão. 
O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam 
a utilização de material de desenho. 
Não é permitido o uso de corretor. 

Inglês – LE I 

 (5 anos) (a) 

21 Equivalência à 
Frequência 

90 + 15 (b) O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta 
ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 
Não é permitido o uso de dicionário. 

Francês – LE 
II (3 anos) (a) 

15 Equivalência à 
Frequência 

90 + 15 (b) Os alunos podem apenas usar como material de escrita, 
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Os alunos podem usar folha de rascunho, fornecida pelo 
estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso do dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 

História  19 Equivalência à 
Frequência 

90 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
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Não é permitido o uso de corretor. 

Geografia  18 Equivalência à 
Frequência 

90 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta 
ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas na folha de Prova. 
Não é permitido o uso de corretor. 

Ciências 
Naturais 

10 Equivalência à 
Frequência 

90 As respostas são registadas no próprio enunciado da prova. 
Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 
Não é permitido o uso de dicionário. 

Físico-
Química 

11 Equivalência à 
Frequência 

90 Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Os alunos devem ser portadores de material de desenho e 
de medida (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e 
transferidor) e de calculadora científica, não gráfica. 
 (Provas Escritas / Práticas com suporte escrito) As 
respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 

Educação 
Visual 

14 Equivalência à 
Frequência 

90 + 30 
(tolerância) 

O aluno deve levar para a prova lapiseira fina ou grafites 
correspondentes, afia-lápis, borracha, compasso, régua de 
40 ou 50 cm, esquadro, transferidor, lápis de cor, 
marcadores, lápis de cera ou pastel. 
O papel para a execução da prova (formato A3) é fornecido 
pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Só pode 
utilizar a face das folhas de papel “cavalinho” que têm o 
cabeçalho impresso. 
A folha correspondente à questão 1.1 do grupo III deve ser 
em cavalinho e fotocopiada a cores, fornecida pelo 
estabelecimento, sem cabeçalhos. 
Não é permitido o uso de corretor. 

Educação 
Física (b) 

26 Equivalência à 
Frequência 

45 + 45 Prova escrita – Esferográfica de tinta de cor azul ou preta.  
Prova prática – Calções ou fato de treino, camisola, meias e 
sapatilhas. 

 
(a) Prova com componente escrita e oral. A prova oral não deverá ultrapassar os 15 minutos. 
(b) Prova com componente escrita e prática. 
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 A data e hora de realização de cada uma das provas de equivalência à frequência será aprovada pelo Diretor, 
afixada no átrio da escola. 

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. 
 

 

Os alunos devem ser portadores do 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. 

Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova, antes da hora marcada para o seu início e 
com máscara devidamente colocada. 

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 seguintes procedimentos  a seguir referidos, respeitando o distanciamento físico recomendado pela 
Direção-Geral de Saúde. Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada e imediatamente antes da sua entrada na sala 
de prova, os professores vigilantes devem solicitar aos alunos que:  

a) Procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de base alcoólica à entrada 
de todas as salas onde se realizam as provas e exames;  

b) Procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas situações devidamente 
comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a utilização de luvas, as 
quais devem ser disponibilizadas pela escola e colocadas na presença do professor vigilante; 

 
 
 
 
 
Para a realização dos exames finais nacionais, provas e exames a nível de escola 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. 
Se tocar ou for detetado algum destes dispositivos nas mochilas dos alunos, ou seja, não estando na posse dos 

alunos, tal ocorrência não determina a anulação da prova, devendo ser tomadas as necessárias diligências para que a prova 
continue a decorrer com a maior normalidade e silêncio. 

 
 

Todas as informações relevantes relativas ao processo de realização das provas, classificação e reapreciação da 
mesma serão igualmente afixadas. 
 
Os Modelos JNE números 02, 09, 10, 11, 11-A, 14, e 14-A são para utilização por parte dos alunos/encarregados de 
educação interessados e encontram-se disponíveis, em formato digital, para preenchimento em computador, no sítio 
do JNE, em: 

https://www.dge.mec.pt/modelos 
 

Sobreira, 7 de junho de 2020  O Diretor, 

 

 (Pedro Silva) 

 


