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9.º ano – Avaliação final, provas finais e de equivalência 
 

 As provas finais destinam -se aos alunos do ensino básico geral e do ensino artístico especializado, sendo 
aplicadas no 9.º ano de escolaridade. 

 São admitidos à realização das provas finais do 9.º ano todos os alunos desde que não tenham obtido na 
avaliação sumativa interna do final do 3.º período:  

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

• Classificação de frequência inferior a nível 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.  

• Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem Português e 

Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2.  

• Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido 
anteriormente.  

 A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é o resultado da média ponderada, 

com arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação sumativa interna do 3.º período letivo e 
da classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo com a seguinte fórmula: CF = (7 Cf + 3Cp)/10, em 

que:  

CF = Classificação final da disciplina  

Cf = Classificação de frequência no final do 3º período Cp 

= Classificação da prova final  

  

 No final do 3.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 
condições:  

 Tenha obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e de 

Matemática;  

 Tenha obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

  

 Para efeitos aprovação não é considerada a disciplina de EMR e CCL.  

  

CALENDÁRIO DAS PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO – 3.º ciclo 

segunda, 15 de junho  9.30h 93/94 PLNM  

1.ª Fase 
sexta, 19 de junho  9.30h 92 MATEMÁTICA 

sexta, 26 de junho 9.30h 91 PORTUGUÊS 

quarta, 15 de julho Afixação de pautas 

segunda , 20 de julho 9.30h 92 MATEMÁTICA 

2.ª Fase 
quarta, 22 de julho 9.30h 91 PORTUGUÊS  

quarta, 22 de julho 9.30h 93/94 PLNM 

quarta, 5 de agosto Afixação de pautas 

 

 As provas de equivalência à frequência são realizadas por alunos autopropostos, nomeadamente os que: 
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• Estejam no 9.º ano de escolaridade e não 

reúnam condições de admissão como 

alunos internos para as provas finais da 1.ª 

fase, em resultado da avaliação sumativa 

interna final do 3.º período; 

Realizam, na 1.ª fase, as provas de equivalência à frequência 

nas disciplinas com classificação final inferior a nível 3 e, na 2.ª 

fase, obrigatoriamente as provas finais e provas de 

equivalência à frequência.  

Na 2.ª fase, podem optar por realizar apenas as provas de 

equivalência à frequência de disciplinas com classificação 

inferior a nível 3 que lhes permitam reunir as condições de 

aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 

Para os alunos que optem por não realizar prova de 

equivalência à frequência em alguma disciplina na 2.ª fase, a 

classificação final dessa disciplina corresponde à obtida na 

prova de equivalência à frequência realizada na 1.ª fase ou à 

classificação atribuída na avaliação interna final, no caso de 

não ter sido realizada prova de equivalência à frequência na 

1.ª fase. 

• Tenham realizado na 1.ª fase provas finais 

na qualidade de alunos internos e não 

tenham obtido aprovação na avaliação 

sumativa final, com a ponderação das 

classificações obtidas nas provas finais 

realizadas; 

Realizam, na 2.ª fase, as provas finais e/ ou as provas de 

equivalência à frequência nas disciplinas com classificação 

final inferior a nível 3, podendo optar por realizar apenas as 

provas finais e ou provas de equivalência à frequência que lhes 

permitam reunir as condições de aprovação estabelecidas 

para o final de ciclo. 

Para os alunos que optem por não realizar prova de 

equivalência à frequência em alguma disciplina na 2.ª fase, a 

classificação final dessa disciplina corresponde à obtida na 

classificação atribuída na avaliação interna final. 

• Frequentem o 9.º ano de escolaridade e 

tenham ficado retidos por faltas, pela 

aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro — Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar. 

Realizam, obrigatoriamente, na 1.ª fase, as provas de 

equivalência à frequência em todas as disciplinas da matriz 

curricular do 9.º ano de escolaridade, e, na 2.ª fase, 

obrigatoriamente as provas finais e provas de equivalência à 

frequência. 

Na 2.ª fase, os alunos podem optar por realizar apenas as 

provas de equivalência à frequência de disciplinas com 

classificação inferior a nível 3 que lhes permitam reunir as 

condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 

 

 Os alunos autopropostos que tenham faltado a alguma prova final de ciclo ou de equivalência à frequência 

da 1.ª fase só podem realizar essa prova na 2.ª fase nas situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do DN 3-

A/2020 de 05 de março. 

 As provas de Português, PLNM e línguas estrangeiras para os alunos autopropostos são constituídas por duas 

componentes, escrita e oral. 

 Nas provas constantes constituídas por duas componentes é obrigatória a realização de ambas as 

componentes, na mesma fase. 

 Para reunirem as condições de aprovação estabelecidas no DN n.º 1 -F/2016, de 5 de abril, os alunos do 3.º 

ciclo não podem apresentar disciplinas às quais não tenha sido atribuída uma classificação final (CF).
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SITUAÇÃO 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 
ENCARGOS PROVAS FINAIS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 

Alunos internos que 

reúnem condições de 
admissão à 1.ª fase 

Não necessitam 
de inscrição 

   

 

Alunos autopropostos que 

não obtiveram aprovação 

na avaliação interna final1 

 

Dois dias após a afixação 

das pautas de avaliação 

interna final 

Dois dias após a afixação 

das pautas de avaliação 

interna final 

15 e 16 de julho 

Não se aplica 

Alunos autopropostos que 

não obtiveram aprovação 
após a realização da 1.ª 

fase como internos2 

 15 e 16 de julho  15 e 16 de julho 

Não se aplica 

Alunos retidos por faltas3  

Dois dias após a afixação 

das pautas de avaliação 

interna final 

Dois dias após a afixação 

das pautas de avaliação 

interna final 

15 e 16 de julho Não se aplica 

 
Os alunos do ensino básico que se inscrevam em provas finais ou provas de equivalência à frequência depois de expirados os prazos de inscrição estão 

sujeitos ao pagamento único de 20 € (vinte euros). 

 

Afixação das pautas de avaliação interna do 9.º ano – 9 de junho de 2020 

                                                           
1 Inscrevem -se, para a 1.ª fase, nas provas de equivalência à frequência, em todas as disciplinas com classificação final inferior a nível 3, e, para a 2.ª fase, nas provas finais e em disciplinas 
com classificação final inferior a nível 3, após a realização na 1.ª fase, podendo optar pela inscrição apenas nas provas de equivalência à frequência que lhes permitam reunir as condições 
de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 
2 Inscrevem -se, para a 2.ª fase, nas provas finais e ou nas provas de equivalência à frequência em disciplinas com classificação final inferior a nível 3, podendo optar pela inscrição apenas 
nas provas finais e ou provas de equivalência à frequência que lhes permitam reunir as condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 
3 Inscrevem -se, para a 1.ª fase, nas provas de equivalência à frequência, em todas as disciplinas e, para a 2.ª fase, nas provas finais e nas provas de equivalência à frequência das disciplinas 
com classificação final inferior a nível 3, após a realização na 1.ª fase, podendo optar pela inscrição apenas nas provas de equivalência à frequência que lhes permitam reunir as condições 
de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 


