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INFORMAÇÕES SOBRE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 2º CICLO 

 
As provas de equivalência à frequência do 2º ciclo realizam-se a nível de escola, permitindo a certificação de 

conclusão de ciclo. Estas provas, que decorrem em duas fases, destinam-se aos alunos que, na qualidade de 

autopropostos, se encontrem numa das seguintes situações: 

 frequentem o 6º  ano, completem 16 anos até 31 de agosto e não tenham obtido aprovação na avaliação 

sumativa final. Estes alunos realizam obrigatoriamente, na 1ª fase, as provas de equivalência à frequência 

nas disciplinas em que obtiveram classificação inferior a 3. Na 2ª fase, realizam as provas das disciplinas em 

que obtiveram, na 1ª fase, classificação inferior a 3, podendo realizar só as que lhe permitem reunir as 

condições de aprovação de fim de ciclo.  

 frequentem o 6º  ano, completem 16 anos até 31 de agosto 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. Estes alunos realizam 

obrigatoriamente, na 1ª fase, as provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas, exceto 

Formação Cívica/Projeto de Turma. Na 2ª fase, podem realizar as provas das disciplinas em que obtiveram, 

na 1ª fase, classificação inferior a 3, podendo realizar só as que lhe permitem reunir as condições de 

aprovação de fim de ciclo.  

 

A inscrição na 1ª fase dos alunos autopropostos do 2º ciclo decorre nos dois dias úteis seguintes ao da 

divulgação dos resultados finais do 3º período. Esta fase de provas realiza-se de 6 a 30 de Julho e a afixação da 

respetiva pauta de classificações será no dia 5 de agosto. 

 
A inscrição na 2ª fase dos alunos autopropostos do 2º ciclo decorre nos dias 5 e 6 de Agosto. Esta fase de provas 
realiza-se de 1 a 11 de setembro e a afixação da respetiva pauta de classificações será no dia 16 de Setembro. 
 
A calendarização das provas de equivalência de ambas as fases encontra-se divulgada na escola e no seu site. 

Para os alunos que estejam na escolaridade obrigatória e que se inscrevam nos prazos estipulados, não 

há qualquer encargo de inscrição nestas provas. Caso a inscrição seja fora de prazo estipulado, o 

encargo da inscrição é de 20€. 

 

A classificação obtida na prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final da disciplina (se o 

aluno for à 2ª fase, é essa a classificação considerada). 

 

Qualquer aluno que falte a alguma prova de equivalência à frequência da 1ª fase, só pode realizar essa prova na 

2ª fase se a ausência for devidamente justificada, de acordo com o número 1 do artigo 20º do regulamento das 

provas de avaliação externa e de equivalência à frequência do ensino básico. 

 

 

Note ainda que: 

 Os resultados dos processos de reapreciação das provas da 1ª fase são afixados em 31 de Agosto 

 Os resultados dos processos de reapreciação das provas da 2ª fase são afixados em 29 de Setembro. 

 

 

 


