Provas Finais e Provas de
Equivalência à Frequência
2018
3º Ciclo

Informações sobre as
condições para a transição
de ciclo, decorrentes da
realização das Provas Finais
de Ciclo e Provas de
Equivalência à Frequência

Considerações gerais


Destinatários: alunos do 9.º ano, nas disciplinas de
Português e Matemática, e todos os alunos que pretendam
concluir o ciclo.

 Os

Exames são de carácter
obrigatório. A sua não realização
implica a retenção do aluno.

CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS NACIONAIS DO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2018
(HORA LOCAL DOS AÇORES)
Horas

8h30

1.ª FASE
6.ª feira
4.ª feira
22 de junho
27 de junho
9.º Ano
9.º Ano
Português
Matemática
(91)
(92)

2.ª FASE
6.ª feira
2.ª feira
20 de julho 23 de julho
9.º Ano
9.º Ano
Português
Matemática
(91)
(92)

Afixação das pautas e processos de reapreciação

Fases


A 1ª fase – ALUNOS INTERNOS – Provas com carácter
obrigatório.



A 2ª fase – ALUNOS AUTOPROPOSTOS – destina-se aos
alunos que não tiveram aprovação após a afixação das
pautas com as classificações finais de ano

Alunos Internos


Os alunos internos realizam as provas finais na 1.ª fase, DESDE
QUE NÃO tenham obtido na avaliação sumativa interna do final
do 3.º período:
 Classificação

de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de
Português e Matemática.

 Classificação

de frequência inferior a nível 3 em três
disciplinas, desde que nenhuma delas seja Português ou
Matemática ou apenas uma delas seja Português ou
Matemática e nela tenha obtido nível 1.

 Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas.

Os alunos admitidos a exame são automaticamente inscritos para
as provas pelos serviços administrativos.

Exemplos
Aluno X

Aluno Y

Aluno Z

Português – 3

Português – 1

Português – 3

Matemática – 3

Matemática – 3

Matemática – 1

Inglês – 2

Inglês – 3

Inglês – 3

Francês - 2

Francês - 2

Francês - 3

História – 2

História – 2

História – 2

Geografia - 3

Geografia - 3

Geografia - 2

Não admitidos
a exame
Realizam:
• Na 1ª fase as Provas de Equivalência à Frequência, na
qualidade de autopropostos.
• Na 2ª fase as Provas Finais (Port. e Mat.)
Na disciplina de Português
terão que fazer oral

Exemplos

Aluno A
Português – 2
Matemática – 2
Inglês – 2
Francês - 2
História – 3
Geografia - 3

Está admitido
a exame

Exemplos

Aluno B
Português – 3
Matemática – 3
Inglês – 2
Francês - 2
História – 2
Geografia - 2

Não está
admitido
a exame

Classificação das Provas Finais de ciclo


As provas são cotadas na escala percentual de
0 a 100, sendo a classificação final da prova
expressa na escala de níveis de 1 a 5.
Percentagem

Nível

0 a 19 …….…….…………. 1

20 a 49 …………………….. 2
50 a 69 ……………………..

3

70 a 89 …………………….. 4
90 a 100 …………………….

5

Classificação Final de Ciclo
A classificação final a atribuir às disciplinas de Português e
Matemática é o resultado da média ponderada, com
arredondamento às unidades resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

CF = (7Cf + 3Cp) / 10
Em que:
CF – classificação final
Cf – classificação de frequência no final do 3º período
Cp – classificação da prova
O aluno ficará Não Aprovado se estiver numa das seguintes situações:
• Tenha obtido, simultaneamente, classificação inferior a 3 a PORT e a
MAT
• Tenha obtido classificação inferior a 3 a três ou mais disciplinas.

Alunos Autopropostos


Considera-se aluno autoproposto o aluno que:

-

no final do 3º período não reúna condições de
admissão às provas finais da 1ª fase como aluno
interno. Este aluno é autoproposto logo na 1ª fase
APENAS nas disciplinas de equivalência à frequência.

-

- tenha realizado as provas finais na 1ª fase como
aluno interno e não tenha obtido aprovação na
avaliação sumativa final, com a ponderação das
classificações obtidas nas provas finais realizadas.
Este aluno é autoproposto apenas na 2ª fase.

Alunos Autopropostos



Os alunos autopropostos realizam as provas finais
do 3º ciclo de Português e Matemática como
provas de equivalência à frequência.



Para estes alunos a prova de Português, tal como
as línguas estrangeiras, é constituída por duas
componentes:
- prova escrita + prova oral.

Alunos Autopropostos


O aluno autoproposto que no final do 3º período
não reuniu condições para ir à 1ª fase como aluno
interno:

- realiza na 1ª fase as provas de equivalência à
frequência nas disciplinas onde teve nota inferior a 3.
- realiza as provas finais de Português e Matemática
apenas na 2ª fase e pode NESTA FASE optar por realizar
as de equivalência à frequência que lhe permita reunir
condições de aprovação.

Os calendários estão disponíveis para consulta e download no site da escola.
As Informações-prova de equivalência à frequência (matriz da prova) estão no síte da
ESMA e da Biblioteca, para consulta e download.

Exemplo (no final da 1ª fase)




Aluno X:


Matemática – 3



Português – 2



Físico-Química – 2



Geografia – 2

PODE INSCREVER-SE À
2.ª FASE das provas
de equivalência à
frequência

Aluno Y:


Matemática – 2



Português – 2



Físico-Química – 2



Geografia – 2

PODE INSCREVER-SE À
2.ª FASE das provas de
equivalência à
frequência

Instruções para a realização,
reapreciação e reclamação das
Provas Finais de Ciclo
(Norma 02/JNE/2018)



De acordo com a Norma 02/JNE/2018 (Instruções para
Realização/ Classificação/ Reapreciação/ Reclamação
provas e exames), deve o diretor de turma divulgar aos
alunos e encarregados de educação todas as instruções
dos número 4., 9., 10., 11., 12., 13., 18, 19., 20., bem
como o Capítulo III - Reapreciação das Provas e Exames.

A divulgação aos encarregados de educação será efetuada, pelo
Coordenador dos Diretores de Turma, no dia 4 de junho, pelas
17h, no auditório da escola.
Esta informação encontra-se também disponível no site da escola
e da biblioteca escolar.

Material específico autorizado
Folha da Prova (ponto 4 da Norma)


As provas finais de ciclo do ensino básico são realizadas no
próprio enunciado da prova.

Material específico autorizado
Papel de rascunho (ponto 4 da Norma)



O papel de rascunho é fornecido pela escola. É
carimbado, datado e rubricado por um dos
professores responsáveis pela vigilância.



O papel de rascunho só é entregue ao aluno
depois de distribuídos os enunciados.



Terminada a prova, as folhas de rascunho não são
recolhidas, já que em caso algum podem ser
objeto de classificação.

Material a utilizar pelos alunos
(ponto 4 da Norma)



Durante a realização das provas de exame, os alunos apenas
podem usar o material autorizado nas Informações-Prova
Final/Exame, da responsabilidade do IAVE, devendo cada
aluno, na sala de exame, utilizar apenas o seu material.



Terminada a prova, os alunos podem levar consigo as folhas
de rascunho.

Máquinas de calcular
(ponto 4 da Norma)



Na prova final de Matemática só são autorizadas
as
calculadoras que respeitem as características técnicas
previstas nas respetivas Informações-Prova final de ciclo, e
estejam devidamente identificadas com o nome do aluno.



Confirmar com o professor de Matemática.

Máquinas de calcular
(ponto 4 da Norma)

ATENÇÃO – UTILIZAÇÃO DE CALCULADORAS

• Sempre que os alunos se apresentem a prova final ou a exame final
nacional com uma calculadora cujas características técnicas não se
enquadrem nas condições previstas, levantando dúvidas quanto à
legitimidade da sua utilização, é-lhes permitido o seu uso, devendo
obrigatoriamente ser preenchido o Modelo 04/JNE.
• Caso se venha a confirmar o uso de calculadora com características
técnicas diferentes das previstas, a prova de exame é anulada.
• Os alunos só podem levar para a sala de exame uma única
calculadora.

Material autorizado
Dicionários (ponto 4 da Norma)



Para os alunos que realizam exames de
equivalência à frequência na qualidade de
autopropostos, só é permitido o uso de
dicionários nas provas para as quais tal está
expressamente previsto nas InformaçõesProva de Equivalência à Frequência.



Confirmar com os professores de Inglês e de
Espanhol ou Francês.

Telemóveis
MUITO IMPORTANTE!


Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel
que seja detetado na posse de um estudante, quer esteja
ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo
Presidente do estabelecimento de ensino.

Convocatória dos alunos
(ponto 9 da Norma)


Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à
sala, 30 minutos antes da hora marcada para o
início da prova.



A chamada faz-se 20 minutos antes da hora
marcada para o início da prova, pela ordem
constante nas pautas.



Nos Açores, as provas têm início às 08h30. Os

alunos têm de se apresentar na escola às
08h00.

Convocatória dos alunos
(ponto 9 da Norma)



Na eventualidade de algum aluno se apresentar a exame
sem constar da pauta e a situação indiciar erro
administrativo deve ser admitido à prestação da prova, a título
condicional, procedendo-se de imediato à clarificação da
sua situação escolar.

Os alunos que se apresentam na sala de realização
da prova após o início do tempo regulamentar não
podem realizar a prova ou exame.

Convocatória dos alunos
Importante (ponto 9 da Norma)

Identificação dos alunos
(ponto 10 da Norma)



Os alunos não podem prestar provas sem serem
portadores do seu Bilhete de Identidade / Cartão de
Cidadão ou de documento que o substitua, desde que
contenha fotografia.



O talão comprovativo do pedido de cartão de cidadão, não é
aceite.



O BI/CC ou o documento de substituição devem estar em
condições que não suscitem quaisquer dúvidas na
identificação do aluno.

Atenção prazo de validade do C.C.

Identificação dos alunos
(ponto 10 da Norma)



Os alunos nacionais ou estrangeiros que não disponham de BI
/CC emitido pelas autoridades portuguesas podem, em sua
substituição, apresentar ou título de residência ou passaporte
ou documento de identificação utilizado no país de que são
nacionais ou em que residem e que utilizaram no ato de
inscrição. Neste caso, devem ser igualmente portadores do
documento emitido pela escola com o número interno de
identificação que lhes foi atribuído.

Cada DT verifica os alunos que se
encontram nesta situação.

Identificação dos alunos
(ponto 10 da Norma)



Os estudantes que se apresentarem com total falta
de documentos de identificação podem realizar a
prova, devendo o Secretariado de Exames elaborar no
final da mesma um auto de identificação.



O auto é assinado por um elemento do
Secretariado de Exames, por duas testemunhas e
pelo aluno – e do seu encarregado de educação no caso
de ser menor.

Identificação dos alunos
(ponto 10 da Norma)



Nos dois dias úteis seguintes ao da realização
da prova, o estudante em causa deve
comparecer na escola, acompanhado do respetivo
encarregado de educação no caso de ser menor,
com o documento de identificação, sob pena de
anulação da mesma.



No caso de não se verificar a confirmação da
identidade do aluno no prazo estabelecido e se a
prova já tiver sido enviada para classificação, o
Presidente deve solicitar informação ao
responsável.

Cabeçalho do papel de Provas
(Ponto 12 da Norma)
No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever:

a) Na parte destacável:
• O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;
• O número do cartão de cidadão/bilhete de identidade e local de emissão,
no caso de ser portador de bilhete de identidade;
• Assinatura, conforme o cartão de cidadão/bilhete de identidade ou
documento de identificação equivalente;
• A designação e o código da prova que se encontra a realizar;
• Ano de escolaridade e fase.

Cabeçalho do papel de Provas
(Ponto 12 da Norma)

No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever:

b) Na parte fixa:
•
•
•
•

Novamente, a designação e o código da prova que se encontra a realizar;
O ano de escolaridade e fase;
Versão 1 ou 2;
No final da prova, o número de páginas utilizadas na sua realização.

Preenchimento do cabeçalho do papel de prova
Atenção! (ponto 12 da Norma)
Caso haja rasura no preenchimento dos itens referidos no
número anterior, especialmente nas situações em que o aluno
já tenha registado respostas a questões da prova, a folha não
deverá ser substituída, sendo a alteração registada de modo
legível. Esta alteração deve também ser claramente identificada
no reverso da parte destacável do cabeçalho, sendo neste local
apostas as assinaturas de, pelo menos, um professor vigilante e
do aluno. Por exemplo: Rasurei o número de cartão de cidadão,
devendo ler-se……….., a que se seguem as assinaturas.

Preenchimento do cabeçalho do papel de prova
alunos estrangeiros ou nacionais (ponto 12 da Norma)



Os alunos estrangeiros ou nacionais que não disponham de
bilhete de identidade emitidos pelas autoridades portuguesas
devem registar, no local destinado ao número do bilhete de
identidade/cartão cidadão,
o
número
interno
de
identificação que lhes foi atribuído, indicando como local de
emissão a referência “número interno”.

Advertências aos alunos
(ponto 13 da Norma)







Não podem escrever o seu nome em qualquer outro local
das folhas de resposta, para além do cabeçalho;
Não podem escrever comentários despropositados,
nem mesmo invocar matéria não lecionada, ou outra
particularidade da sua situação escolar;
Só podem usar caneta/esferográfica de tinta indelével azul
ou preta indelével;
Não podem utilizar fita ou tinta corretora para correção
de qualquer resposta. Em caso de engano devem riscar;
Não podem escrever nas margens da prova nem nos
campos destinados às cotações (quadrados no canto de
baixo do lado direito de cada página…);

Advertências aos alunos
(ponto 13 da Norma)
• Na prova final de Matemática (92) do ensino básico, só é permitido
utilizar lápis nos itens para os quais tal está expressamente previsto
na Informação-Prova do IAVE

• As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação
expressa, não são consideradas para classificação;
• Devem utilizar a língua portuguesa para responder às questões das
provas de exame. Excetuam-se, obviamente, as disciplinas de Língua
Estrangeira;
• Só é permitido o uso de dicionário nas provas para as quais tal está
expressamente previsto nas Informações Prova/Exame e de acordo com
a tipologia aí prescrita;

Advertências aos alunos
(ponto 13 da Norma)

•

Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo
regulamentar da prova;

•

Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante
a realização das provas, desde que expressamente autorizados pelo
presidente da escola.

Duração das provas
(ponto 16 da Norma)

As provas de Português (código 91) e de Matemática (código
92) têm a duração de 90 minutos, com tolerância de 30
minutos.

8:30h

9:05h
9:05h

9:15h

9:20h
10:15h

10:35h

Substituição das folhas de resposta
(ponto 18 da Norma)


Os alunos podem riscar respostas ou parte de
respostas, sem necessidade de substituição da folha
de prova.



As provas de exame não são substituídas, devendo,
em caso de engano, os alunos riscar o que não
interessa.



As folhas inutilizadas são entregues no Secretariado
de Exames, onde serão rasgadas, não seguindo em
caso algum, para classificação.

Desistência de realização da prova
(ponto 19 da Norma)

Em caso de desistência de realização da prova, não
deve ser escrita pelo aluno qualquer declaração formal
de desistência, nem no papel da prova nem noutro
suporte qualquer.
 O aluno não pode abandonar a sala antes do fim do
tempo regulamentar da prova.
 A prova é sempre enviada para classificação no
agrupamento, ainda que tenha só os cabeçalhos
preenchidos.


Abandono não autorizado da sala
(ponto 20 da Norma)



Se, apesar de advertido em contrário, algum aluno abandonar a
sala antes do fim do tempo regulamentar da prova, os
professores responsáveis pela vigilância, através do secretariado
de exames, devem comunicar imediatamente o facto ao Presidente
do Conselho Executivo.

• O Presidente toma as providências adequadas para impedir a
divulgação da prova por parte dos alunos referidos no ponto
anterior, nomeadamente não permitindo que estes levem consigo o
enunciado, e o papel de rascunho, assegurando que o aluno em nenhum
caso volte a entrar na sala da prova.
• Nesta situação, a prova é anulada pelo Presidente, ficando a prova anulada
em arquivo na escola, para eventuais averiguações.

Prestação de esclarecimentos
(ponto 21 da Norma)

Irregularidades e Fraudes
(ponto 23 da Norma e artigo 32º e 33º do Regulamento das Provas ….)



A ocorrência de quaisquer situações anómalas durante
a realização da prova é comunicada de imediato ao
Presidente, o qual decide do procedimento a
adotar, sendo depois registada na plataforma online.
Sempre que se justifique deve ser elaborado relatório a
remeter ao JNE.

REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DE EXAME
(Capítulo III da Norma, pág. 54)


É admitida a reapreciação das provas finais, exames nacionais,
exames a nível de escola de línguas estrangeiras equivalentes a
exames nacionais e provas de equivalência à frequência de cuja
resolução haja registo escrito em suporte papel, suporte digital ou
produção de trabalho tridimensional.



A formalização do pedido de reapreciação de uma prova implica
a suspensão da classificação que fora inicialmente atribuída, sem
prejuízo da sua utilização a título provisório para efeitos de
apresentação do processo de candidatura ao ensino superior.

REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DE EXAME


A classificação que resultar do processo de reapreciação é
aquela que passa a ser considerada para todos os efeitos,
ainda que inferior à inicial, sem prejuízo do estabelecido no
ponto seguinte.

MUITO IMPORTANTE!


A classificação final da reapreciação pode ser inferior à
classificação atribuída aquando da classificação da prova, não
podendo, no entanto, implicar em caso algum a reprovação do
aluno quando este já tiver sido aprovado com base na classificação
inicial, caso em que a classificação final da reapreciação será a
mínima necessária para garantir a aprovação.

Fases do processo de reapreciação
1.ª


A da consulta das provas, que se destina a permitir que o
aluno possa conhecer a classificação que foi atribuída a cada
questão da prova;

2.ª


A reapreciação propriamente dita, que tem início quando o
aluno, após a consulta da prova, entende prosseguir o
processo de reapreciação e, por esse motivo, apresenta o
requerimento de reapreciação e a alegação.

Pedido de consulta da prova


O requerimento de consulta da prova (Modelo 09/JNE),
apresentado pelo encarregado de educação ou pelo próprio
aluno, quando maior, deve ser sempre dirigido ao
Presidente do estabelecimento de ensino.



O requerimento é apresentado em duplicado, no próprio dia
e no dia útil seguinte ao da publicação da respetiva
classificação, servindo este de recibo a devolver ao
requerente.

Realização da consulta


No prazo máximo de um dia útil, após a entrega do
requerimento serão facultados aos alunos as cópias da prova
realizada, mediante o pagamento dos encargos com a
reprodução .

Formalização do pedido de reapreciação


Se, após a consulta da prova, o requerente considerar
que existem motivos para solicitar a reapreciação da
mesma, deve apresentar requerimento, nos dois dias úteis
seguintes à data em que a prova lhe foi facultada, em
impresso próprio Modelo 11/JNE dirigido ao Presidente do
JNE.



O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação
justificativa, a apresentar no Modelo 11-A/JNE.

Formalização do pedido de reapreciação


Quando a alegação não for redigida no Modelo 11-A/JNE, deve
ser anexada ao referido modelo. O qual serve de folha de rosto.



Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma
das cotações, o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE
devidamente preenchido, não havendo neste caso lugar a
alegação nem sendo devido o depósito de qualquer quantia.



Os modelos referidos devem, preferencialmente, ser
preenchidos em formato digital, disponíveis em
http://www.dge.mec.pt/modelos sendo depois impressos e
assinados para apresentação na escola.

Formalização do pedido de reapreciação


Os serviços administrativos procedem à recolha do depósito
da quantia de € 25, emitindo o correspondente recibo.



A quantia depositada fica à guarda da escola até decisão do
processo de reapreciação, sendo restituída ao requerente se
a classificação resultante da reapreciação for superior à
inicial.

NÃO ESQUECER:


Cada
aluno
deverá
verificar,
antecipadamente, as pautas de chamada
que se encontram afixadas para confirmar
que o seu nome consta das referidas
pautas e ver a sala onde vai decorrer
exame;



Verificar horas de exame ATENÇÃO HORAS
AÇORES!

Bom Estudo!
Os alunos poderão, no sítio da biblioteca da escola (aqui),
encontrar informações sobre os cursos Científico-Humanísticos,
e respetivas possibilidades de ingresso universitário, bem
como sobre os cursos de PROFIJ

Roberto Terra
Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo

