
        

 

 

INFORMAÇÕES aos Encarregados de Educação: 

 

Avaliação de final de ano: 

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o conselho de turma, nos 2º 

e 3 º ciclos, considere que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes 

para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

 

✓ Alunos aprovados no final do 9.º ano  

Realizam as Provas Finais como diagnóstico (para efeitos de avaliação, aprovação e conclusão do ensino básico geral) 

✓ Alunos em condição de não aprovados no final do 3.º período 

Realizam as Provas Finais como diagnóstico e realizam também as Provas Finais para aprovação nas disciplinas com nível 

inferior a 3, bem como as Provas Equivalência à Frequência com nível inferior a 3.  

(A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico por alunos autopropostos, incluindo os que se encontram no regime de 

ensino individual ou de ensino doméstico, é efetuada mediante a realização de provas de equivalência à frequência, as 

quais são substituídas por provas finais nas disciplinas em que haja essa oferta). 

 

No 9 º ano, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

• Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português e Matemática; 

• Classificação inferior a nível 3 a três ou mais disciplinas. 

 

Exemplo 

PORT ING ESP HIST GEO MAT CN FQ EV TIC 
Exp. 

Dram. 
EF CD 

SITUAÇÃO 

FINAL  

2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

NÃO 

APROVADO 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

 

Estes alunos terão de se inscrever para realizar Provas de Equivalência à Frequência nas disciplinas em que obtiveram 

nível inferior a 3 na avaliação final. 

 

A 1.ª fase das provas finais tem carácter obrigatório para todos os alunos, incluindo os que estejam no 9.º ano de 

escolaridade e não tenham obtido condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo ou tenham ficado retidos 

por faltas. Nesta situação, os alunos realizam Prova Final (P.F.) a Português (91) e Matemática (92) e realizam Prova de 

Equivalência à Frequência (PEF) a todas as disciplinas da matriz curricular. 

A 2.ª fase das provas finais destina -se aos alunos autopropostos que:  

a) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo, após a realização da 1.ª fase; 

b) Tenham faltado à 1.ª fase, por motivos graves, de saúde ou outros que lhes não sejam imputáveis, desde que 

autorizados pelo diretor da escola. 



Nesta situação, os alunos realizam provas às disciplinas com nível inferior a 3, que lhes permitam a conclusão de ciclo, em 

caso de não aprovação na 1.ª fase. 

 

Prazo de inscrição para a 1ª fase: 

• Dois dias após a afixação das pautas de avaliação interna final. 

 

As inscrições são efetuadas pelo Encarregado de Educação através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e 

exames, disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt 

Documentação para a inscrição: cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua, atualizados. 

Manual PIEPE: 

https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/470.PDF 

FAQ´S PIEPE: 

https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/465.PDF 

A identificação, tipo e duração das provas finais do ensino básico, bem como das provas de equivalência à frequência, 

constam, respetivamente, dos Quadros Infra. 

 
                         Disciplina 

Tipo de prova Duração 
(minutos) 

Tolerância 
(minutos)  

Português (91)  
 

E 
 

90  
       30  

Matemática (92) 
 

E 
 

90 

 

                          Disciplina Tipo de Prova Duração (minutos) 

Língua Estrangeira I – Inglês (21)  E + O 90 + 15 

Língua Estrangeira II  

Francês (16)  

 

E + O 

 

90 + 15 

História (19) E 90 

Geografia (18) E 90 

Cidadania e Desenvolvimento (96)  O 15 

Ciências Naturais (10) E+P 45+45 

Físico-Química (11) E+P 45+45 

Educação Visual (14) P 90+30 de tolerância 

Complemento à Educação Artística (97) P 45 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

(24) 

E 90 

Educação Física (26)  P 45 

 

Falta a uma prova: o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve apresentar requerimento e a respetiva 

justificação à Direção  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. 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/470.PDF
https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/465.PDF


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 ao período previsto para a 

situação de impedimento. 

 

Calendarização 

• As aulas terminam no dia 9 de junho para o 9.º ano. 
• As avaliações finais do 3.º período serão divulgadas a 15 de junho. 

• As inscrições para as PEF, feitas na plataforma PIEPE, decorrerão até 48h após a divulgação da avaliação interna. 
• As Provas terão início a 21 de junho de acordo com o calendário divulgado. 
• A Informação -Prova de Equivalência à Frequência de cada disciplina será afixada em lugar de estilo no Colégio 

até um mês antes da data fixada, no calendário de provas, para o início do período de realização das provas de 
equivalência à frequência. 
 

Comparência  

 

 
 
Identificação dos alunos 

No dia das provas, os alunos devem ser portadores do seu Cartão de Cidadão ou de documento que legalmente o substitua 
(passaporte, por exemplo). O Cartão de Cidadão ou o documento de substituição deve estar em condições que não suscite 
quaisquer dúvidas na identificação do aluno. 

 

Não dispensa a consulta da legislação em vigor: 

Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 de março 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022 

Despacho n.º 6726-A/2021 

Norma 02/JNE/2022 
Estoril, 18 de maio 2022 

O Secretariado de Exames 


