
 
 
 

 
 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
 9º ANO - 2019/2020 

 
INFORMAÇÃO 1 para  

alunos e encarregados de educação 
 

1. Os alunos que obtiverem aprovação na avaliação interna no final do 3.º período não 
realizam qualquer tipo de prova final. 

2. As provas de equivalência à frequência destinam-se aos alunos que não se 
encontrem em condições de aprovação. O aluno não se encontra em situação de 
aprovação, num dos seguintes casos: 

a) Classificação de frequência inferior a nível 3, simultaneamente nas disciplinas 
de Português e de Matemática; 

b) Classificação de frequência inferior a nível 3, em três disciplinas ou mais. 

3. As provas de equivalência à frequência realizam-se em duas fases: 

1.ª fase – 6 a 30 de julho 

2.ª fase – 1 a 11 de Setembro 

4. A 1.ª fase das PEF é obrigatória para todos os alunos que não reúnam condições de 
aprovação sumativa interna no 3.º período. 

5. Os alunos do 9.º ano que não reúnam condições de aprovação sumativa interna do 
3.º período realizam, na 1.ª fase, PEF a todas as disciplinas em que têm nível inferior 
a 3 ou, apenas, nas disciplinas que lhes permitam a conclusão de ciclo. 

6. Os alunos do 9.º ano não realizam, na 1.ª fase, a componente oral de 
Português/PLNM se se encontrarem numa das seguintes situações: 

a) Classificação de frequência inferior a 3, em duas disciplinas, Português e 
Matemática; 

b) Classificação de frequência inferior a nível 3, em três disciplinas, desde 
que pelo menos uma delas seja Português ou Matemática; 

c) Classificação de frequência inferior a nível 3, em quatro disciplinas, 
desde que duas delas sejam Português e Matemática. 

7. Os alunos do 9.º ano que estão em situação de não aprovação no final do 3.º 
período, mas não se encontram em nenhuma das situações referidas no ponto 6, 
são considerados autopropostos e: 

a) têm que realizar a componente de interação e produção orais na 
disciplina de Português/PLNM; 

b) têm que realizar a componente de produção e interação orais de Línguas 
Estrangeiras I e II. 



 

8. A 2.ª fase das PEF destina-se aos alunos que realizaram as PEF na 1.ª fase e não 
obtiveram aprovação. 

9. Os alunos do 9.º ano que após a 1.ª fase estejam numa situação de não aprovação, 
realizam na 2.ª fase as PEF que lhe permitam a conclusão de ciclo. 

10. Prazos de inscrição para as provas de equivalência à frequência: 

1.ª fase – Nos dois dias após a afixação das pautas de avaliação interna final; 

2.ª fase – 4 a 11 de agosto. 

11. Os boletins de inscrição em formato editável são disponibilizados no endereço 
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=f4e2892f-f05b-4e30-
bacb-ee80398842dc 

12. Os alunos, ou os encarregados de educação, devem descarregar, preencher e enviar 
o boletim, devidamente preenchido, para o email: esscp.secretaria@gmail.com 

13. Os alunos internos estão isentos do pagamento de qualquer propina para a 
realização das provas de equivalência à frequência, em ambas as fases, desde que 
efetuem a inscrição dentro dos prazos definidos. 

14. Os alunos autopropostos abrangidos pela escolaridade obrigatória estão isentos do 
pagamento de qualquer propina para a realização das provas de equivalência à 
frequência, em ambas as fases, desde que efetuem a inscrição dentro dos prazos 
definidos. 

15. Tipologia das provas e respetiva duração 
 

Disciplina Tipo de 
prova Duração (minutos) 

Português /PLNM E 90 + 30 de tolerância 

Português/PLNM (autopropostos) E+O (90 + 30 de tolerância) + 15 

Matemática E 90 + 30 de tolerância 

Inglês E 90 + 30 de tolerância 

Inglês (autopropostos) E+O (90 + 30 de tolerância) + 15 

Francês E 90 + 30 de tolerância 

Francês E+O (90 + 30 de tolerância) + 15 

História E 90 

Geografia E 90 

Ciências Naturais E 90 

Físico-Química E 90 

Educação Visual E 90 + 30 de tolerância 

Educação Física E+P 45+45 

Cidadania e Desenvolvimento O 15 
 
Nota: E- Prova escrita; O – Prova oral; P – Prova prática. 
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