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1. Legislação recente 

Despacho normativo nº 1-G/2016, de 6 de abril 

Aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e 
revoga o Despacho normativo n.º 6-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março 
de 2015 

Despacho n.º 4688-A/2016, de 5 de abril 

Alteração do Despacho n.º 7104-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 26 de junho de 
2015, que determina o calendário escolar para o ano de 2015/2016 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril 

Regulamenta o regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino 
básico, bem como as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento 
e desenvolvimento das aprendizagens 

Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios 
orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos 
conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 
currículo dos ensinos básico e secundário. 

 

2. Provas de Aferição 5º Ano 

As provas de aferição realizam-se nas seguintes datas: 

 

 

Horas 

 

Fase única 

 

Segunda-feira, 

6 de junho de 2016 

 

Quarta-feira, 

8 de junho de 2016 

 

10:30 

 

5.º ano  

Português (55) 

 

5.º ano  

Matemática (56) 

 

 A realização das provas tem lugar na escola dos alunos. 

 As provas dão origem a informação descritiva sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha 

individual, não sendo os seus resultados considerados na classificação das respetivas disciplinas. 

 Têm a duração de 90 minutos. 

 

3. Provas de equivalência à frequência 

 Realizam-se a nível de escola permitindo a certificação de conclusão de ciclo. 

 Têm a duração constante da tabela B do Quadro V do Despacho normativo nº 1-G/2016, de 6 de abril. 

Algumas disciplinas, tais como Português, Inglês, ET, EM e EF têm 2 componentes. A prova oral e a 

prova prática implicam a presença de um júri e de um registo de desempenho do aluno. 
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 Consideram-se autopropostos, para efeito de admissão às provas de equivalência à frequência, os 

alunos que frequentam o 6º ano de escolaridade, que completem 16 anos até ao final do ano escolar e 

não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final ou que tenham ficado retidos por faltas 

(alíneas a) ou B) do nº4, do artigo 21º da Lei nº51/2012, de 5 de setembro). É indispensável a consulta 

do Artigo 7º da Secção II do Capítulo II do Despacho normativo nº 1-G/2016, de 6 de abril. 

 Os alunos autopropostos realizam as provas de equivalência à frequência na 2ª fase nas disciplinas em 

que obtiveram, na 1ª fase, classificação inferior a nível 3. 

 Prazos de inscrição para as provas de equivalência à frequência 2.º ciclo: 

 Alunos que frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano 

escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final [alínea e) n.º 1 artigo 

7.º]: dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas com as classificações finais do 3.º 

período. 

 Alunos retidos por faltas, referidos na alínea h) do n.º 1 do artigo 7.º (alunos com 16 anos e 

que ficaram retidos por faltas): dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas com as 

classificações finais do 3.º período. 

 Realização das provas: 

O calendário das provas de equivalência à frequência é definido pelo diretor (divulgação até final da 

terceira semana de maio). 

 

 

 

4. Elaboração das provas 

 As escolas devem garantir a elaboração de duas provas de equivalência à frequência por cada 

disciplina constante da sua oferta curricular, independentemente da existência de inscrições. 

 É indispensável a consulta do Artigo 22º do Capítulo III do Despacho normativo nº 1-G/2016, de 6 de 

abril. 

 

5. Progressão e retenção no 2º ciclo 

 A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 

Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

 A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a 

retenção considerada excecional. 

 A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que 

foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

 A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o conselho 

de turma considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para 

prosseguir com sucesso os seus estudos. 

 No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

 Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e de Matemática; 

 Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

Apoio ao Estudo, Oferta Complementar e Educação Moral e Religiosa não são consideradas para efeitos de 

transição de ano e aprovação de ciclo. 

Lisboa, 3 de maio de 2016 
A coordenadora de ciclo, 

Natércia Horta 

 
Provas de Equivalência à Frequência 

 

17 a 29 junho de 2016 (1ª Fase) 
15 a 25 de julho (2ª Fase) 
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