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INSCRIÇÃO EM EXAMES DE 9º ANO
(conclusão do ensino básico)
- Artigo 21º do Despacho Normativo nº 1-F/2016
6 — No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a
formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a
realização de provas de equivalência à frequência (…), o aluno não progride e
obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
(…)
b) No (…) 3.º ciclo, tiver obtido:
i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português (…) e
de Matemática;
ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas

Tendo em atenção o artigo 14º do Despacho Normativo nº 3-A/2020
(Condições de admissão às provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo),
os artigos 6º e 7º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (cancelamento
das provas finais de 3º ciclo e conclusão do 3º Ciclo através da avaliação
sumativa interna – pautas de 3º período com a situação final dos alunos) e
muito em particular as Perguntas Frequentes – Ensino Básico, disponíveis
em https://dge.mec.pt/perguntas-frequentes-ensino-basico, os alunos de 9º
ano em situação de “Não Aprovado” podem, nos dois dias após a

afixação das pautas de avaliação final (3º período), inscrever-se
para a 1ª fase de provas de equivalência à frequência às disciplinas
em que obtiveram nível inferior a três ou apenas nas disciplinas que
lhe permitam a conclusão do 3º ciclo.
Prazo de inscrição
Dias 2 e 3 julho de 2020

Procedimento para inscrição
Para evitar deslocações desnecessárias, privilegia-se a inscrição
por correio electrónico.
Na página do Agrupamento encontra-se disponível o Boletim de
inscrição – Ensino Básico (Modelo 0055 – EMEC - 2020), que deve
ser preenchido e enviado para o seguinte correio eletrónico:
secretaria.essf@gmail.com;
A escola confirma aos encarregados de educação a receção dos
correios eletrónicos e documentos enviados por estes.
Sempre que não for possível adotar este procedimento, os
Encarregados de Educação devem contactar os Serviços
Administrativos do Agrupamento a fim de agendarem atendimento
presencial
O calendário de Provas de Equivalência à Frequência do 3º
Ciclo do Ensino Básico encontra-se publicado na Página do
Agrupamento.

