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➢ Calendário das Provas Finais
Provas Finais 2022 - 3º Ciclo - 9º Ano
Prova Finais

Código

1ª Fase
Dia

2ª Fase
Dia

Hora
(HH:mm)

93
92
91

17 junho
21 junho
23 junho

22 julho
20 julho
22 julho

09:30
09.30
09:30

Português (PLNM)
Matemática
Português

➢ Para os alunos internos que fiquem aprovados após a avaliação sumativa interna final do 3º período as
Provas Finais têm um carater diagnóstico.
➢ Alunos autopropostos que, não reúnam condições de aprovação como alunos internos, em
resultado da avaliação sumativa interna final do 3º período.
o Realizam a 1ª Fase das Provas Finais e Provas de Equivalência à Frequência nas disciplinas em
que obtiveram nível inferior a 3.
➢ Inscrições: (alunos autopropostos) – 1ª FASE
Provas de Equivalência à Frequência e Provas Finais
Fase

Inscrição

Realização

1ª

14 e 15 de junho

17 de junho e 08 de julho

Nos dois dias úteis a seguir à afixação das pautas de avaliação interna do 3º período letivo, agendada
para 13 de junho.
➢ Inscrições: (alunos autopropostos) – 2ª FASE
Provas de Equivalência à Frequência e Provas Finais
Fase

Inscrição

Realização

2ª

12 e 13 de julho

20 a 29 de julho

Nos dois dias úteis a seguir à afixação das pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à

frequência agendada para 11 de julho.
➢ Alunos autopropostos que tendo realizado as Provas de Equivalência à Frequência na 1ª Fase,
não concluíram o respetivo ciclo de estudos (3º Ciclo) e a sua realização lhes permita a conclusão
do mesmo. Inscrevem-se somente nas disciplinas em que obtiveram nível inferior a 3.
NOTA:
• Para as Provas de Equivalência à Frequência, 1ª e 2ª Fase os Encarregados de Educação têm
que inscrever os seus educandos com recurso à Plataforma PIEPE (Plataforma de Inscrição
Eletrónica em Provas e Exames) acedida através do link https://jnepiepe.dge.mec.pt. (da qual
se disponibiliza o Manual de utilização), de acordo com as datas referidas anteriormente;
• Os alunos que faltarem à 1ª Fase das provas finais de ciclo ou das provas de equivalência à
frequência por motivo 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, mediante a apresentação de uma justificação, sendo que a falta
injustificada a uma prova da 1ª fase impede o aluno de realizar essa prova na 2ª fase.
Encargos
• Os alunos autopropostos que se inscrevam em Provas Finais de Ciclo e Provas de Equivalência
à Frequência, depois de expirados todos os prazos de inscrição definidos, estão sujeitos ao
pagamento único de 20 € (vinte euros);
Atenção
• A falta a qualquer Prova de Equivalência à Frequência ou componente da prova (escrita, oral
e/ou prática) implica a não atribuição de classificação nessa disciplina e o aluno não conclui o
ciclo - Não Aprovado.
Provas Orais
• A Prova de Português, Inglês e Francês para alunos autopropostos é constituída por duas
componentes, escrita e oral correspondendo a classificação destas provas à média aritmética
simples, arredondada às unidades das classificações das duas componentes.
Pautas de Chamada
• As pautas de chamada, serão afixadas no dia 15 de junho, constando nelas o dia, a hora e a
sala onde o aluno realiza a prova final.
Convocatória dos alunos
• Devem apresentar-se na escola 40 minutos antes do início da prova (8.50);
• A 30 minutos da hora de início da prova, concentram-se junto à sala para responder à
chamada, mediante documento de identificação (Cartão do Cidadão / BI) que fica sobre a
respetiva mesa, com os materiais autorizados;
• A chamada é efetuada 25 minutos antes da hora marcada para o início da prova.
Atraso na comparência de alunos
• Após a hora do início do tempo regulamentar da prova (9:30), não é permitida a entrada dos
alunos.

