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Exmo. Sr. Encarregado, de Educação 

Vimos, por este meio, informá-lo sobre algumas das normas das Provas Finais Nacionais de 9º ano 

de Português e Matemática e das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico do 3º 

Ciclo. A legislação que regulamenta estas provas é a seguinte: DN 1-A/2017. 

 
Calendarização e duração das provas: 

1ª Fase 

Português - PLNM 19 de junho 

Início: 9h30m 

Duração: 90 min 

(+ 30min tolerância) 

Português 22 de junho 

Matemática 27 de junho 

2ª Fase 

Português - PLNM 20 de julho 

Português 21 de julho 

Matemática 24 de Julho 

Afixação das Pautas - 1ª fase 14 de julho  

Afixação das Pautas - 2ª fase 4 de agosto (tarde)  

Afixação das reapreciações 25 de agosto  

 
Para mais informações sobre a estrutura das provas consultar o sítio do IAVE (WWW.iave.pt) 

 
A 1ª fase tem caráter obrigatório e a 2ª fase destina-se apenas a situações excecionais 

devidamente comprovadas. Para poder realizar as provas na 2.º fase, o Encarregado de 

Educação deve, no prazo de dois dias úteis a contar da data de realização da prova da 1ª fase, 

apresentar a respetiva justificação ao órgão de gestão da escola. A Diretora analisará as 

justificações apresentadas e decidirá pela aceitação ou não da justificação. 

A não realização da prova implica a retenção do aluno no 9.º ano, independentemente da 

avaliação sumativa interna. 

 

Condições de admissão a exame: 

São admitidos às provas nacionais do 9.º ano todos os alunos, exceto os que, após a avaliação 

sumativa interna, no final do 3º Período, se enquadrem nas seguintes situações: 

a) Tenham obtido classificação de nível 1 simultaneamente a Português e Matemática 

b) Tenham obtido nível inferior a 3 em duas disciplinas e nível 1 a Português ou Matemática. 

c) Tenham obtido nível inferior a 3 em três disciplinas, desde que nenhuma delas seja 

Português ou Matemática. 

 
Os alunos não admitidos a exame devem inscrever-se nos dois dias úteis imediatamente a 

seguir à afixação das pautas para as Provas de Equivalência à Frequência. Devem apresentar no 

ato da inscrição um boletim de inscrição (Secretaria) e o cartão do cidadão. 

 

Provas de Equivalência à Frequência: 

As provas finais de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico realizam-se a nível de 

escola, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo. Realizam-se em duas fases.  

Destinam-se aos alunos que se encontrem nas seguintes condições: 

1- Sem aprovação na avaliação de 9.º e se candidatem como “alunos autopropostos”. 

2- Se encontrem retidos por faltas. 
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Os alunos descritos em 1) têm de realizar Provas de Equivalência à Frequência apenas às 

disciplinas a que não obtiveram aprovação e inscrevem-se obrigatoriamente para a 2º fase 

nas provas finais de ciclo nacionais de Português e Matemática. 

Os alunos descritos em 2) realizam obrigatoriamente provas finais de Equivalência à Frequência 

a todas as disciplinas e inscrevem-se para a 2º fase nas provas finais de Português e 

Matemática. 

Para os alunos descritos em 1) e 2) a componente escrita de Português e Matemática coincide 

com as provas finais nacionais do 9.º ano, sendo realizadas na 2ª fase. Nas provas finais 

constituídas por prova escrita e prova oral (Português e Línguas Estrangeiras), os candidatos 

apresentam-se obrigatoriamente à prestação da prova oral (ver calendário afixado). 

 

2ª FASE: 

Os alunos que não tenham obtido aprovação na 1ª fase candidatam-se às provas finais de 

Equivalência à Frequência na 2ª fase (julho), devendo inscrever-se nos dois dias úteis 

imediatamente a seguir à afixação das pautas da 1ª fase e realizam as provas finais de 

Equivalência à Frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação na 1ª fase, desde 

que lhes permitam a conclusão do ciclo. 

 
Material: 

ING/FR/ESP/CN/POR

/EDF (teórica) 
Caneta ou esferográfica, de tinta indelével, azul ou preta 

Matemática 
Caneta ou esferográfica, de tinta indelével, azul ou preta; régua 
graduada, compasso, esquadro, lápis e borracha; transferidor; 
calculadora não alfanumérica e não programável.  

Geografia 

Caneta ou esferográfica, de tinta indelével, azul ou preta; régua  

graduada, transferidor, esquadro; calculadora científica, não 

alfanumérica e não programável 

 

Física - Química 

Caneta ou esferográfica, de tinta indelével, azul ou preta; régua 

graduada, transferidor, esquadro, lápis e borracha; calculadora 

científica, não gráfica e não alfanumérica. 

Educação Visual 
Caneta ou esferográfica, de tinta indelével, azul ou preta; régua; 

esquadro; lápis HB ou H; borracha; afia lápis e compasso. 

Ed. Física (prática) 
Equipamento apropriado para a prática desportiva, uma muda de roupa e 

material para a higiene pessoal (duche). 

 

O papel de rascunho é fornecido pela escola. Estas folhas não são recolhidas no final, já que em 

caso algum podem ser objeto de correção/classificação. 

 Não é permitido o uso de corretor (em caso de engano devem riscar). 

 O uso de lápis só é permitido nos itens devidamente assinalados. 

 Na sala de prova, cada aluno só pode utilizar o seu material. 

 Sempre que um aluno se apresente a exame com calculadora diferente da permitida, a 

calculadora é retirada e o aluno realiza a prova sem calculadora (fazer verificação 

prévia com prof. Mat). 
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Material expressamente proibido: Livros, cadernos, folhas, dicionários, computadores 

portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, relógios com comunicação wireless (smartwatch), 

telemóveis, mochilas, carteiras, estojos.  

 

Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de 

comunicação móvel que seja detetado na posse de um aluno determina a anulação da prova. 

 
 

Classificação do exame e Classificação final: 

As provas escritas são cotadas na escala percentual de 0 a 100, sendo a 

classificação final das provas expressas na escala de níveis de 1 a 5, de 

acordo com a tabela seguinte: 

A classificação final a atribuir às disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, na escala de 1 a 5, é calculada de acordo com a seguinte 

fórmula, arredondada às unidades: 

 
10

Ce7Cf
CF

3
   sendo  

 

Pautas de chamada: 

As pautas de chamada são afixadas com a antecedência de, pelo menos, 48 horas relativamente 

ao início das provas, delas constando o dia, a hora e a sala onde os alunos realizam a prova. 

 

Comparência dos alunos: 

 Os alunos devem comparecer junto à sala 30 min antes da hora do início da prova. 

 A chamada faz-se 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova, pela ordem 

alfabética constante nas pautas de chamada. 

 Após a hora de início da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

 

Identificação dos alunos: 

 Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Cartão do Cidadão 

atualizado ou de documento legal que o substitua, desde que contenha fotografia. 

 Os alunos estrangeiros devem registar no local destinado ao nº do cartão de cidadão, o nº 

interno de identificação que lhes foi atribuído, indicando como local de emissão “número 

interno”. 

 Os alunos que se apresentarem sem documento de identificação podem realizar a prova, 

devendo o Secretariado de Exames elaborar no final da mesma um auto de identificação do 

aluno perante 2 testemunhas. O auto tem de ser assinado por um elemento do Secretariado 

de Exames, pelas testemunhas e pelo aluno. A situação é imediatamente comunicada ao EE, 

que tem de assinar o auto, e deve, no prazo de 2 dias a seguir ao da realização da prova, 

apresentar na escola o documento de identificação. 

 

CF – Classificação Final; 

Cf – Classificação de frequência no final do 3º Período; 

Ce – Classificação da prova de exame. 

Percentagem Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 
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Aplicação das provas: 

No cabeçalho das folhas de respostas, o aluno deve escrever: 

a) Na parte destacável: 

 O seu nome completo de forma legível e sem 
abreviaturas; 

 O número do cartão de cidadão; 

 A sua assinatura como consta do documento de 
identificação; 

 A designação e o código da prova; 

 Ano de escolaridade. 

b) Na parte fixa: 

 Novamente, a designação e o código da prova; 

 O ano de escolaridade; 

 No final da prova, o número de páginas 
utilizadas na sua realização. 

 

Advertências: 

 Não podem escrever o nome em qualquer outro local, para além do cabeçalho; 

 Não podem escrever comentários fora do contexto da prova, nem mesmo referir que a 

matéria não foi lecionada; 

 Não podem ultrapassar as margens da folha; 

 Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. 

 Devem utilizar a Língua Portuguesa para responder às questões das provas de exame, 

excetuando-se as disciplinas de Língua Estrangeira. 

 Os alunos que usufruam da tolerância só podem abandonar a sala no final da mesma. 

 Em caso de desistência de resolução da prova não deve ser escrita pelo aluno qualquer 

declaração formal de desistência. O aluno permanece na sala até findar o tempo 

regulamentar da prova. Se abandonar a sala antes do tempo findar, a prova é anulada. 

 

Fraudes: 

Aos professores vigilantes compete suspender imediatamente as provas dos examinandos e de 

eventuais cúmplices que, no decurso da realização da prova, cometam ou tentem cometer 

inequivocamente qualquer fraude, não podendo esses examinandos abandonar a sala até ao fim 

do tempo de duração da prova. Esta situação é imediatamente comunicada à Diretora a quem 

compete a anulação da prova. 

 
Afixação dos enunciados e critérios de classificação: 

 Os enunciados são afixados no final da realização da prova em local apropriado. 

 Os critérios de classificação são afixados no dia útil seguinte ao da realização da prova. 
 

Reapreciação das provas de exame: 

Pode ser pedida a consulta e a reapreciação das provas de exame, segundo as disposições do 

Despacho Normativo nº 1-A/2017 e na Norma 02/JNE/2017. 

O Secretariado de Exames 2017 


