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Calendário das provas finais de ciclo - Ano letivo 2021-2022 
 

 

Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março 

Medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos 

básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos 

Ensinos Básico e Secundário 

 

Do Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março, de salientar o constante nos seus artigos 3.º, 4.º e 

5.º: 

• As provas finais do ensino básico, do 9.º ano de escolaridade, quando realizadas por alunos 

internos, não são consideradas para efeitos de avaliação, aprovação e conclusão do ensino básico 

(entenda-se por aluno interno aquele que está aprovado no ciclo); 

• Para efeitos de avaliação, aprovação e conclusão do ensino básico geral e dos cursos 

artísticos especializados do ensino básico apenas é considerada a avaliação interna; 

• A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico por alunos autopropostos *, incluindo os que se 

encontram no regime de ensino individual ou de ensino doméstico, é efetuada mediante a 

realização de provas de equivalência à frequência, as quais são substituídas por provas finais nas 

disciplinas em que haja essa oferta. 

1.ª Fase  2.ª Fase  

17 de junho 

(sexta-feira) 

21 de junho 

(terça-feira) 

23 de junho 

(quinta-feira) 

20 de julho 

(quarta –feira) 

22 de julho 

(sexta-feira)  

9h30 

PLNM 

(93) (94) 

9h30 

Matemática 

(92) 

9h30 

Português 

(91) 

9h30 

Matemática 

(92) 

9h30 

Português 

(91) 

PLNM 

(93) (94)  

Afixação de pautas: 11 de julho  Afixação de pautas: 5 de agosto  

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação:  

12 de agosto  

Afixação dos resultados dos processos 

de reapreciação: 29 de agosto  
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As provas finais de 3.º ciclo terão, assim, dois efeitos: 

• De aferição para alunos aprovados, sendo que a sua realização não carece de inscrição por parte 

destes; 

• De aferição/aprovação para alunos não aprovados, sendo necessária a inscrição nos termos do 

Quadro I. 

 

* Entenda-se por aluno autoproposto o que, tendo ficado não aprovado no final do ano letivo em 

resultado da avaliação sumativa interna, se inscreve nos termos previstos no Quadro I. 

 

Do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março, destaca-se o seguinte: 

 

Provas e exames — Regras gerais (Artigo 2.º) 

 

• As provas de aferição são realizadas numa fase única, com uma única chamada. 

• As provas finais são realizadas numa fase única ou em duas fases, com uma única chamada, nos 

termos previstos nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março. 

• As provas de equivalência à frequência são realizadas em duas fases com uma única chamada. 

 

• As provas a nível de escola são destinadas aos alunos autopropostos cuja situação tenha 

determinado a mobilização de medidas seletivas ou adicionais, à exceção de adaptações 

curriculares significativas, expressas num Relatório Técnico-Pedagógico. 

 

• As provas finais, as provas a nível de escola e as provas de equivalência à frequência têm por 

referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

relativas à totalidade dos anos em que as disciplinas são lecionadas. 

 

• Às provas finais do ensino básico são concedidos 30 minutos de tolerância. 

 

Inscrições (Artigo 5.º) 

 

• As inscrições para a realização das provas finais, quando aplicável, das provas de equivalência à 

frequência e das provas a nível de escola, são efetuadas através da plataforma de inscrição 

eletrónica em provas e exames (PIEPE), disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt. 

 

PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA EM PROVAS E EXAMES (PIEPE) 

 

• 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, de acordo com os 

números 9, 10, 11 e 12 das Disposições Comuns (constantes na Norma 1, página 13). 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
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• O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, acede à PIEPE e efetua o seu registo, 

preenchendo obrigatoriamente todos os campos editáveis e selecionando, no final, o botão 

“enviar”. 

 

• Para conclusão do processo de registo, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, 

deverá aceder ao endereço de correio eletrónico que indicou 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. 

 

• Concluído o registo com sucesso, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, poderá 

proceder à inscrição, colocando o nome de utilizador e a palavra-passe definidas no registo. 

 

• Na PIEPE, o encarregado de educação ou aluno, quando maior, deve ter em consideração o 

seguinte: 

a) A identificação das escolas e das disciplinas com os respetivos códigos é feita através de 

seleção na lista pré-definida disponibilizada para o efeito; 

b) O aluno autoproposto deve assinalar em que condições realiza as provas. 

 

• O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, que 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. 

 

• Após a submissão da inscrição na PIEPE, os serviços de administração escolar procedem à 

validação das inscrições até 4 dias úteis após o termo dos prazos fixados para inscrição. Na 2.ª 

fase, o prazo de validação previsto no ponto anterior passa a ser de 1 dia útil. 

 

• Caso o aluno tenha um campo inválido, a escola envia essa informação para o endereço 

eletrónico utilizado na inscrição, de forma que o encarregado de educação ou o aluno, quando 

maior, possa proceder à respetiva retificação. 

 

• A retificação da inscrição, quando solicitada pela escola, terá de ocorrer nos dois dias úteis 

seguintes ao pedido. 

 

• No final da validação da inscrição, a escola envia um email ao encarregado de educação ou 

aluno, quando maior, a comunicar que a sua inscrição se encontra validada com sucesso. 

 

• A inscrição de alunos, após expirados os prazos de inscrição, fica sujeita a autorização do diretor 

da escola de inscrição. 

 

• Estas informações não dispensam a consulta do Manual PIEPE-Instruções, por parte do EE. 
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Condições de admissão às provas finais (Artigo 13.º) 

 

• A 1.ª fase das provas finais tem carácter obrigatório para todos os alunos, incluindo os que 

estejam no 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido condições de aprovação estabelecidas 

para o final de ciclo ou tenham ficado retidos por faltas, conforme constante no Quadro I. 

 

• A 2.ª fase das provas finais destina-se aos alunos autopropostos que: 

a) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo, após a realização da 

1.ª fase;  

b) Tenham faltado à 1.ª fase, mediante as condições referidas no n.º 1 do artigo 19.º  

o Os alunos que faltarem à 1.ª fase das provas finais ou das provas de equivalência à 

frequência, por motivos graves, de saúde ou outros que lhes não sejam imputáveis, podem, 

excecionalmente, realizar, na 2.ª fase, as provas a que faltaram, desde que autorizados pelo 

diretor da escola, após análise caso a caso, sendo que a falta injustificada a uma prova ou 

componente de prova da 1.ª fase impede o aluno de realizar essa prova na 2.ª fase. 

 

Condições de admissão às provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo (Artigo 14.º) 

 

• Realizam, obrigatoriamente, na 1.ª fase, as provas finais de Português e de Matemática e as 

provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas que constam da Tabela C do Quadro 

V: 

o Os alunos autopropostos do 9.º ano de escolaridade que se encontrem matriculados no 

ensino individual ou no ensino doméstico; 

o Os alunos que estejam fora da escolaridade obrigatória, nas condições estabelecidas no 

Quadro I. 

 

• Os alunos referidos no ponto anterior realizam, na 2.ª fase, as provas finais e ou as provas de 

equivalência à frequência em disciplinas com classificação final inferior a nível 3, podendo realizar 

apenas as provas finais e ou provas de equivalência à frequência que lhes permitam reunir as 

condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo. 

 

• Os alunos autopropostos do 9.º ano de escolaridade que não reúnam condições de aprovação 

estabelecidas para o final de ciclo realizam, na 1.ª fase, as provas finais e as provas de 

equivalência à frequência nas disciplinas com classificação final inferior a nível 3. 

• Na 2.ª fase, estes alunos podem optar por realizar apenas as provas finais e ou 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. 
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• Os alunos autopropostos do 9.º ano de escolaridade retidos por faltas, realizam, obrigatoriamente, 

na 1.ª fase, as provas finais e as provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas da 

matriz curricular do 9.º ano de escolaridade, constantes da Tabela C do Quadro V, e, na 2.ª fase, 

apenas as provas finais e ou 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. 

 

• Os alunos autopropostos que tenham faltado a alguma prova final de ciclo ou de equivalência à 

frequência da 1.ª fase só podem realizar essa prova na 2.ª fase, nas situações previstas no n.º 1 do 

artigo 19.º (ver acima). 

 

• Para os alunos autopropostos que optem por não realizar prova de equivalência à frequência em 

alguma disciplina na 2.ª fase, a classificação final dessa disciplina corresponde à obtida na prova 

de equivalência à frequência realizada na 1.ª fase ou à classificação atribuída na avaliação interna 

final, no caso de não ter sido realizada prova de equivalência à frequência na 1.ª fase. 

 

• As provas de Português (apenas na 2.ª fase), PLNM e línguas estrangeiras para os alunos 

autopropostos são constituídas por duas componentes, escrita e oral. 

 

• As provas de Ciências Naturais e de Físico-Química são constituídas por duas componentes, uma 

escrita e outra prática. 

 

• Para reunirem as condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo, os alunos do 9.º 

ano não podem apresentar disciplinas às quais não tenha sido atribuída uma classificação final 

(CF). 

 

• 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. 

 

• Nas provas constantes da Tabela C do Quadro V constituídas por duas componentes é 

obrigatória a realização de ambas as componentes, na mesma fase. 
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QUADRO V 

 
Provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo — 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ter em conta: 

➢ Despacho n. º 6726-A/2021, de 08 de julho 

(Aprova os calendários, para o ano letivo de 2021-2022, dos estabelecimentos públicos de educação 

pré-escolar dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares e ensino especial, 

bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário) 

➢ Despacho n.º 12123-M/2021, de 13 de dezembro 

(Altera o Despacho n.º 6726 -A/2021, de 7 de julho, que aprova os calendários, para o ano letivo de 

2021-2022, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, bem como dos estabelecimentos particulares de ensino especial) 
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➢ Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março 

(Estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão 

dos ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior) 

➢ Despacho Normativo n. º7-A /2022, de 24 de março 

(Regulamento das Provas de avaliação externa e das provas de equivalência à frequência dos 

ensinos básico e secundário) 

➢ Norma 1/JNE/2022 – Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do EB e do ES 

➢ Norma 2/JNE/2019 

➢ Manual PIEPE (Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames) 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/manual_de_instrucoes_piepe_2021_1abril.pdf 

➢ http://www.iave.pt/ 

➢ https://dge.mec.pt/ 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/manual_de_instrucoes_piepe_2021_1abril.pdf
http://www.iave.pt/
https://dge.mec.pt/

