Provas Finais e Provas de Equivalência à Frequência - 9ºano
( Despacho normativo nº1-A/2017, de 10 de fevereiro)

Ano letivo 2016/2017

O Conselho de Turma no 3ºP (8 a 9 de Junho)

Verifica que o aluno está

determina que o aluno está

afixação da pauta de av. sumativa interna –
a partir do final do dia 12 de junho

Admitido

Não Admitido (alínea f) )

(às provas finais de Port. e Mat -

Retido por faltas (alínea i))
Nos temos das alíneas a) e b) do nº4 do artº21 da lei
nº 51/2012, de 5 de Setembro.

1ªfase

(afixação de pautas da 1ªfase - 14 de julho)

Podem inscrever-se, nos dois dias úteis seguintes ao da
afixação das pautas da av. interna do 3ºP (13 e 14 de junho),
como autopropostos, para realizar:

Aprovado

Não Aprovado(alínea g)

2ªfASE
(que decorre de 20 a 27 de julho)

Os alunos realizaram provas finais na 1ª
fase, como alunos internos, então
podem inscrever-se para a 2ªfase, 17 e
18 de julho, como autopropostos, para
realizar as provas finais e ou as provas
de equivalência à frequência em
disciplinas com classificação inferior a
nível 3, podendo optar por realizar
apenas as provas finais e ou PEF que
lhes permitam reunir as condições de
aprovação estabelecidas para final de
ciclo. Estes alunos realizam orais em
Port. e nas línguas.

- na 1ªfase (que decorre de 19 a 29 de junho),
obrigatoriamente,
• as provas de equivalência à frequência em todas as
disciplinas com classificação inferior a nível 3, no caso dos
alunos Não admitidos, referidos na alínea f).
• as provas de equivalência à frequência em todas as
disciplinas, no caso dos alunos retidos por faltas, referidos na
alínea i).
(Afixação de pautas das provas de Eq. à Freq. da 1ª Fase – 14 de julho)

- na 2ªfase (que decorre de 20 a 27 de julho),
obrigatoriamente, as provas finais nacionais de Português e
Matemática. Em Português os alunos realizam também orais.
Estes alunos podem optar por realizar apenas as provas de
equivalência nas disciplinas com classificação inferior a nível
três que lhes permitam reunir as condições de aprovação
estabelecidas para o final de ciclo. Inscrevem-se, nos dois
dias úteis seguintes ao da afixação das pautas da 1ªfase (17 e
18 de julho) Estes alunos realizam orais nas línguas.
As classificações são as obtidas nestas provas.

(Afixação de pautas da 2ª Fase – 4 de agosto)

