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INFORMAÇÕES SOBRE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 3º CICLO  

 
Tendo em conta a pandemia COVID-19, foi alterado o regime de avaliação dos alunos do 9º ano.  

Assim, cumpre-nos informar que, de acordo com o DL 14-G/2010 e o Regulamento das Provas de Avaliação 

Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário: 

 Nenhum aluno do 9º ano que esteja em situação de aprovação no fim do 3º período necessita de realizar as 

provas finais. Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico, apenas é considerada a avaliação 

interna. 

 Existem duas fases de provas de equivalência à frequência do 3º ciclo (PEF): 1ª fase de 6 a 30 de Julho e 2ª 

fase de 1 a 11 de Setembro. 

 As disciplinas de Projeto de Turma e Oficina de Matemática, por serem de oferta complementar, não devem 

ser consideradas em nenhum dos casos expostos, não havendo lugar à realização de PEF destas 

disciplinas.   

 Se um aluno do 9º ano acabar o 3º período em situação de não aprovação, poderá inscrever-se para realizar 

PEF, o que lhe poderá permitir a conclusão do ciclo. Assim, realiza, na 1.ª fase, PEF a todas as disciplinas 

em que tem nível inferior a 3 ou PEF apenas nas disciplinas que lhe permitam a conclusão de ciclo. Há a 

referir dois casos distintos: 

 aluno que, sem considerar a classificação a Português e Matemática, tenha duas ou menos 

disciplinas com nível inferior a 3: caso realize a PEF de Português, não terá de realizar a 

componente oral da mesma. 

 aluno que, sem considerar a classificação a Português e Matemática, tenha três ou mais 

disciplinas com nível inferior a 3: este aluno é considerado autoproposto, pelo que, caso realize a 

PEF de Português, terá de realizar a componente oral da mesma. 

 Se um aluno do 9º ano acabar o 3º período em situação de retenção por faltas, terá de realizar na qualidade 

de autoproposto, na 1.ª fase, PEF a todas as disciplinas, incluindo a componente oral de Português. 

 Qualquer aluno que, tendo ficado não aprovado e, após a 1ª fase, continuar em situação de não 

aprovação, realiza, na 2ª fase, PEF a todas as disciplinas em que tem nível inferior a três ou PEF apenas 

nas disciplinas que lhe permitam a conclusão de ciclo  

 A classificação obtida nas PEF corresponde à classificação final da respetiva disciplina.  

 A inscrição na 1ª fase decorre nos 2 dias úteis seguintes à divulgação dos resultados finais do 3º período. A 

afixação da respetiva pauta será no dia 5 de Agosto, sendo que o resultado dos processos de reapreciação 

destas provas são afixados em 31 de Agosto. 

  A inscrição na 2ª fase decorre nos dias 5 e 6 de Agosto. A afixação da respetiva pauta será no dia 16 de 

Setembro, sendo que o resultado dos processos de reapreciação destas provas são afixados em 29 de 

Setembro. 

 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€. Um aluno autoproposto fora da escolaridade obrigatória terá de pagar 10€ em cada fase 

que se inscreva. 

 A calendarização das PEF de ambas as fases será divulgada na escola e no seu site. 

 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. 


