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INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS DO 9.ºANO 

 
De acordo com legislação publicada, que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta 
à pandemia da doença COVID -19, no âmbito do ensino básico para o ano letivo de 2020/2021, 
solicitamos a V. atenção para as seguintes informações: 
 
 

1. CANCELAMENTO DAS PROVAS FINAIS DO 9.º ANO 
 

Nos termos do art.º 3.º- A do Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, no ano letivo 2020/2021, 
foi cancelada a realização das provas finais do ensino básico, do 9.º ano de escolaridade. 
 
 

2. AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA:  
 

No final do 9.º Ano, o aluno obtém a menção de NÃO APROVADO caso se encontre numa das 
seguintes situações: 

- tenha obtido classificação inferior a três, nas disciplinas de Português e de Matemática; 

- tenha obtido classificação inferior a três, em três ou mais disciplinas. 

 

A divulgação de resultados da Avaliação Sumativa Interna do 9.º ano realiza-se do dia 23 de junho. 

 

3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Os alunos que não obtiverem aprovação na avaliação interna no final do 3.º período, podem realizar 

as Provas de Equivalência à Frequência, na qualidade de alunos autopropostos. As provas realizam-

se em duas fases: 
 

a) A 1.ª fase é de carácter obrigatório para todos os alunos que se encontrem na situação de 

autopropostos e realizam, as provas de equivalência à frequência nas disciplinas com classificação 

final inferior a nível 3. 

 

b) A 2.ª fase é destinada aos alunos que realizaram as provas de equivalência à frequência na 1.ª 

fase e que não obtiveram aprovação. Na 2.ª fase, os alunos podem optar por realizar apenas as 

provas de equivalência à frequência de disciplinas com classificação inferior a nível 3, que lhes 

permitam reunir as condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 
   

Nota: Nas disciplinas de Português, Inglês e de Francês, realizam prova escrita e prova oral.  
Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática) a classificação da 
disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 
100. 

 

4. CALENDARIZAÇÃO PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
 

 
 
 
 

 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À 
FREQUÊNCIA 

 

 
 
 

1.ª fase 2.ª fase 

28 de junho a 15 de julho 21 a 29 de julho 
 

    AFIXAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
 
 

19 de julho 3 de agosto 



 

5. INSCRIÇÃO NAS  PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
 
A - A inscrição para a realização das provas, no ano letivo 2020/2021, efetua-se através da PIEPE, a 
disponibilizar no endereço:     https://jnepiepe.dge.mec.pt/    
 
B - Antes de proceder ao registo na PIEPE, todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão 
tem de solicitar junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno. 
 
C - O encarregado de educação, acede à PIEPE e efetua o seu registo, preenchendo 
obrigatoriamente todos os campos editáveis e selecionando, no final, o botão “enviar”.  
 
D - Para conclusão do processo de registo, o encarregado de educação, deverá aceder ao endereço 
de correio eletrónico indicado no registo (incluindo o spam, lixo ou outros) e ativar o link que lhe 
foi enviado para validar a conta e ativar o acesso à PIEPE.  
 
E - Concluído o registo com sucesso, o encarregado de educação, poderá proceder à inscrição, 
colocando o nome de utilizador e a palavra-passe definidas no registo.  
 
F - Na PIEPE, o encarregado de educação, deve ter em consideração o seguinte:  No ensino básico, a 
identificação da escola e das disciplinas com os respetivos códigos é feita através de seleção na 
lista pré-definida disponibilizada para o efeito; O aluno autoproposto deve assinalar em que 
condições realiza as provas. 
 
 
Caso não apresente os documentos necessários para efeitos de inscrição, através do carregamento 
de ficheiros na PIEPE, procede à entrega ou apresentação dos mesmos, presencialmente, na escola 
de inscrição, que procede à sua verificação e posterior validação dos respetivos campos. 
Deverão ser verificados e confirmados todos os dados antes de submeter a inscrição eletrónica. 
 
Encargos de inscrição: Os alunos autopropostos do ensino básico abrangidos pela escolaridade 
obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas as fases das provas de 
equivalência à frequência. 
 
Prazo de inscrição: Dois dias após a afixação das pautas da avaliação interna final. 
 
 
 

6. LEGISLAÇÃO  
 
Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março, Decreto-Lei n.º 22-D/2021 de 22 de março e  
Norma 1/JNE/2021, versão de 25.03. 
 

 
 
 
A presente informação e legislação suporte, estão disponibilizadas na página do agrupamento.  
 
 Albarraque, 19 de abril de 2021 
 

 
 
                                                                                                                        
 

A Diretora do Agrupamento, 
 

Maria José Claudino 

 

 


