AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS OLAIAS
PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 3º Ciclo
2019/2020
INFORMAÇÃO
Este documento destina-se aos alunos de 9º ano e respetivos encarregados de educação e tem como
objetivo dar a conhecer aspetos importantes relativos à avaliação no final do 3º ciclo, no ano letivo 2019/2020,
retirados da seguinte documentação:
 Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril (Avaliação dos alunos do ensino básico);
 Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março (Regulamento das provas de avaliação externa e
das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário);
 Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (Documento que estabelece as medidas excecionais e
temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, nomeadamente quanto à realização,
avaliação e certificação das aprendizagens dos ensinos básico e secundário e ao calendário escolar e
de provas e exames dos ensinos básico e secundário);
 Norma 01/JNE/2020.
Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
“No ano letivo de 2019/2020, é cancelada a realização:
(…)
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.”
Artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
“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.
(…)
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.”

 CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO/NÃO APROVAÇÃO
No final do 3º ciclos os alunos progridem e obtêm a menção de Aprovado, se estiverem numa das seguintes
condições:
a) Não tiverem nenhuma classificação inferior a nível 3;
b) Tiverem uma classificação inferior a nível 3;
c) Tiverem obtido classificação inferior a nível 3 em duas disciplinas, desde que não seja simultaneamente nas
disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática.
No final do 3º ciclos os alunos não progridem e obtêm a menção de Não Aprovado, se estiverem numa das
seguintes condições:
a) Tiverem obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português (ou PLNM) e de
Matemática;
b) Tiverem obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
(Não é considerada para este efeito a classificação de Educação para a Cidadania e de Educação Moral e Religiosa.)
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NOTA:
Consideram-se internos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência, os alunos:
a) com nível inferior a três em Português/PLNM e Matemática;
b) com três ou quatro níveis inferior a três.
Os alunos internos são dispensados de oral a Português.
Consideram-se autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência, os
alunos:
a) com cinco ou mais níveis inferior a três;
b) que frequentem o 9º ano e tenham ficado retidos por faltas;
c) que estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade do 3º ciclo do
ensino básico e tenham anulado a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período letivo.
Os alunos autopropostos não são dispensados de oral a Português.
1 – PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

 As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola, nos anos terminais de cada ciclo, com
vista a uma certificação de conclusão de ciclo.
 A elaboração e classificação das provas de equivalência à frequência são asseguradas pela escola e são da
responsabilidade de professores dos respetivos grupos de docência de cada disciplina, sendo realizadas sob
regime de anonimato.
 As provas de equivalência à frequência têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em
vigor relativos ao terceiro ciclo, e à totalidade dos anos de escolaridade em que as disciplinas são lecionadas,
contemplando uma prova oral no caso das disciplinas de línguas estrangeiras.
 As provas de equivalência à frequência e respetiva duração são as que constam do seguinte Quadro, a que
acrescem as disciplinas de Português/PLNM e de Matemática, na modalidade de provas escritas (E), com a
duração de 90 minutos e 30 minutos de tolerância, em substituição das provas finais de ciclo este ano extintas.
Para os alunos autopropostos a prova de Português/PLNM contemplará também uma componente oral.

a) A duração da prova oral não deverá ultrapassar a duração os 15 minutos.
b) Prova realizada pelos alunos retidos por faltas ou que tenham tido na disciplina classificação
inferior a três.
c) Prova a realizar pelos alunos que frequentam um currículo regulamentado pelo Decreto-Lei
nº 55/2018, de 6 de julho (situação não aplicável à nossa escola).
d) Prova a realizar pelos alunos que frequentam um currículo regulamentado pelo Decreto-Lei
nº 139/2012, de 5 de julho.
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As provas de equivalência à frequência, podem ser de um dos seguintes tipos, de acordo
com as características de cada disciplina e em função de parâmetros previamente definidos:
Prova escrita (E), cuja realização implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou
tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais;
Prova oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação oral na
presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do
aluno;
Prova prática (P), que implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em
situações de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e
equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou
experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um
registo de observação do desempenho do aluno.

 As provas de equivalência à frequência são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às
unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala de 1 a 5.
A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina.
Nas provas de equivalência à frequência 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.
 Nestas provas, os alunos só podem utilizar em cada disciplina o material discriminado na respetiva
Informação-Prova de Equivalência à Frequência, da responsabilidade da escola.
 As Informações – Prova de equivalência à frequência de cada disciplina, das quais constam o objeto de
avaliação, características e estrutura da prova, critérios gerais de classificação, duração e material que pode
ser usado na prova, encontram-se, desde o dia 15 de maio, na página do agrupamento
(https://www.agrupamentoolaias.edu.pt/portal/), tal como o calendário de realização das provas de
equivalência à frequência na escola, elaborado em respeito pelos prazos seguintes estabelecidos a nível
nacional, para as duas fases.

2 – CONDIÇÕES EXCECIONAIS DE ADMISSÃO À 2ª FASE DAS PROVAS

 Os alunos que faltarem à 1ª fase das provas de equivalência à frequência, por motivos graves, de saúde ou
outros que lhes não sejam imputáveis, podem, excecionalmente, realizar, na 2ª fase, as provas a que
faltaram, desde que autorizados pelo diretor da escola, sendo que a falta injustificada a uma prova da 1.ª
fase impede o aluno de realizar essa prova na 2.ª fase.
 Nestas situações, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve apresentar requerimento e a
respetiva justificação ao diretor 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 indeferidos.
 Nos casos de natureza clínica, o processo deve integrar obrigatoriamente declaração médica
circunstanciada, 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.
 Em situações sigilosas, os documentos comprovativos, devem ser entregues em envelope fechado ao
diretor da escola.
 O processo, a ser instruído na escola, integra, além do requerimento, cópias dos seguintes documentos:
boletim de inscrição e documentos emitidos por entidades competentes que comprovem inequivocamente
a situação grave que impediu o aluno de efetuar as provas na 1.ª fase.
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3 – INSCRIÇÕES
 1ª Fase – no prazo de dois dias após a afixação das pautas de avaliação interna do 3º período.

a) os alunos internos inscrevem-se nas provas de todas as disciplinas em que tiveram nível inferior a
3 ou podem optar por inscrever-se apenas nas que lhes permitam reunir as condições de aprovação
estabelecidas para o final do ciclo.
b) os alunos autopropostos inscrevem-se nas provas de todas as disciplinas em que tiveram nível
inferior a 3.
Os alunos autopropostos que tenham ficado retidos por faltas, inscrevem-se nas provas de todas as
disciplinas, e os que tenham anulado a matrícula, inscrevem-se nas provas de todas as disciplinas,
exceto Educação Física.
 2ª Fase – entre os dias 6 e 12 de agosto.

Nesta fase todos os alunos podem optar por se inscrever nas provas de todas as disciplinas em que
tiveram nível inferior a 3 ou podem optar por inscrever-se apenas nas que lhes permitam reunir as
condições de aprovação estabelecidas para o final do ciclo.
Nota: Nas situações em que existe a possibilidade de os alunos optarem pela inscrição nas provas de
equivalência em todas as disciplinas com nível inferior a três ou apenas nas provas de equivalência que
lhes permitam reunir as condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo, essa opção é da
responsabilidade do encarregado de educação do aluno.
(A classificação final na(s) disciplina(s) que optem por não realizar corresponde à obtida na avaliação
sumativa do 3º período.)

 Os aluno internos e autopropostos efetuam um pagamento único de 5€ (cinco euros), por cada
fase, os alunos retidos por faltas um pagamento único de 10€ (dez euros), por cada fase, e os alunos
que se inscrevam depois de expirados os prazos de inscrição um pagamento único de 20€ (vinte
euros), por cada fase.
 No ato da inscrição, nos Serviços de Administração Escolar, os alunos devem entregar, devidamente
preenchido e assinado pelo encarregado de educação, o Boletim de inscrição da Editorial do Ministério da
Educação e Ciência (modelo 0055), a adquirir junto daqueles serviços (preço 2€), e apresentar o Cartão de
cidadão ou documento de identificação estrangeiro, quando for o caso.
Nota: Brevemente serão transmitidas instruções mais detalhadas sobre o processo de realização das provas e
reapreciações/reclamações.
A coordenadora do Secretariado de Exames,
Isabel Figueiredo
Escola EB 2,3 das Olaias, 4 de junho de 2020
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