
 

 

 

 

 

 

Ensino básico  
 Que exame deve realizar um aluno do 9º ano? 

Os alunos do 9.º ano de escolaridade do ensino regular realizam obrigatoriamente as provam finais do 3.º ciclo de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 

Os alunos que se encontram abrangidos pelo Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 12/2011, de 22 de agosto, e que tenham concluído o nível de proficiência 

linguística de iniciação ou o nível intermédio realizam as provas finais de Português Língua Não Materna (PLNM) do 

respetivo nível e de Matemática no 9.º ano de escolaridade, as quais incidem sobre a aprendizagem no 3.º ciclo. 

Estas provas de PLNM são realizadas em substituição das provas finais de Língua Portuguesa. 

Os alunos que frequentem cursos de educação e formação (CEF) e que pretendam prosseguir estudos nos cursos 

científico-humanísticos, na modalidade de ensino regular também devem realizar os exames de Língua Portuguesa e 

de Matemática. 

Os alunos que, no 9.º ano de escolaridade, não sejam admitidos a exame podem candidatar-se aos exames de 

equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico, desde que reúnam as condições a definir no regulamento de 

exames.  

 Em que prazos decorrem as inscrições? 

Fase junho 

Os alunos do 9.º ano de escolaridade do ensino regular são automaticamente inscritos pelos serviços de 

administração escolar, para as provas finais de ciclo de Língua Portuguesa/PLNM e de Matemática, desde que 

satisfaçam as condições de admissão. 

Têm de se inscrever, obrigatoriamente para a fase de junho, nas provas finais do 3.º ciclo nas disciplinas de Língua 

Portuguesa/PLNM e de Matemática e nos exames de equivalência à frequência do 3.º ciclo, na qualidade de 

autopropostos, os alunos que se encontrem numa das seguintes situações: 

 Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer escola. 

 Estejam fora da escolaridade obrigatória e tenham anulado a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período 

letivo. 

 

 

Prazo normal de inscrição para a 1.ª fase 
de 10 de março a 18 de março de 2016 

No caso da anulação – Dois dias úteis seguintes ao da anulação 

 



Os alunos que frequentem cursos de educação e formação (CEF) e que pretendam prosseguir estudos nos cursos 

científico-humanísticos, devem inscrever-se de 10 de março a 18 de março de 2016. 

Os alunos que 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, inscrevem-se, na qualidade de alunos 

autopropostos, para a 1ª fase das provas de equivalência à frequência e para a 2º fase nas provas finais de Português 

e Matemática nos dois dias úteis a seguir ao da afixação das pautas de avaliação do 3.º período. 

Fase de julho 

Prazo normal de inscrição para a 2.ª fase 
de 12 de julho a 14 de julho de 2016 

 

Os alunos autopropostos que realizaram as provas finais de ciclo, os exames de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

na fase de junho e não concluíram o respetivo ciclo de estudos, podem inscrever-se na fase de julho nas disciplinas 

de Língua Portuguesa/PLNM e de Matemática e nos exames de equivalência à frequência do 3.º ciclo (provas 

elaboradas a nível de escola), desde que a sua realização lhes permita a certificação de conclusão de ciclo – inscrição 

nos dois dias seguintes ao da afixação das pautas de classificação da 1ªfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


