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FAQ – Resposta a questões frequentes sobre inscrição nos Exames e Provas 
de Equivalência à Frequência 

 
 
Este documento tem respostas a algumas questões/dúvidas frequentes, relacionadas com Exames 
Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência do ensino básico e do ensino secundário: 
 
A. Ensino Básico 
 
1. Quem são os alunos internos do ensino básico? 
 
Os alunos internos do ensino básico, para efeitos de admissão à 1ª fase às provas finais, são:  

 
a) aqueles que frequentam o 9º ano do ensino básico geral; 
b) aqueles que frequentem ou tenham concluído um curso PCA ou CEF nível 2 e que 
pretendam prosseguir estudos no ensino secundário em cursos cientifico humanísticas. 

 
2. Dos alunos internos, quem são os que têm de, obrigatoriamente, se inscrever para fazer 

exame na 1ª fase? 
 
Os alunos mencionados na alínea b) do ponto 1, da FAQ anterior.  
 
3. Quando termina o prazo de inscrição para os exames da 1ª fase do 9º ano da alínea b) do 

ponto 1 destas FAQ? 
 
O prazo de inscrição termina no dia 3 de abril de 2020 e as inscrições são em ficheiro editável 
publicado na pág. do agrupamento e enviado para o seguinte email: secretariadigitalåglousa.com  
 
(https://escolas.aglousa.com/2020/03/18/exames-nacionais-e-provas-finais-de-equivalencia-ensino-
basico/ ) 
 
4. Quem são os alunos autopropostos do ensino básico? 
 
Os alunos autopropostos do ensino básico são os: 
 

a) do ensino individual e doméstico; 
b) que estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a  frequentar qualquer 

escola, são detentores do ciclo de estudo anterior; 
c) que estejam fora da escolaridade obrigatória e frequentem qualquer ano de escolaridade do 

2º ou 3º ciclos e tenham anulado a matricula até ao 5º dia útil do 3º período letivo; 
d) frequentem o 4º ou 6º ano de escolaridade e completem respetivamente 14 ou 16 anos até 

ao final do ano escolar e não tenham obtido a aprovação na avaliação interna final; 
e) estejam no 9º ano e não reúnam condições de admissão como alunos internos para as 

provas finais do ensino básico da 1ª fase em resultado da avaliação sumativa e interna do 
final do 3º período; 

f) que frequentem o 4º,6º e completem respetivamente 14ou 16 anos até ao final do ano 
escolar ou 9ºano e estejam retidos por faltas (abandono escolar). 
 

5. Quem são os alunos autopropostos que têm que se inscrever obrigatoriamente, para 
exame nacional da 1ª fase? 

 
Os alunos autopropostos são os que se encontram nas seguintes condições: 

a) ensino individual e doméstico - inscrição até 3 de abril; 
b) alunos a frequentar Percursos Curriculares Alternativos (PCA) e Cursos de Educação  
     Formação tipo 2 (CEF2)  - inscrição até 3 de abril; 
c) alunos que estejam fora da escolaridade obrigatória e frequentem qualquer ano de    
     escolaridade do 2º ou 3º ciclos e tenham anulado a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período  
     letivo – inscrição até dia 3 de abril ou nos 2 dias uteis após a anulação da matrícula. 
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6. Quais são os alunos do 3º ciclo que só fazem exame nacional (Português e Matemática) 
na 2ª fase? 

 
São os alunos autopropostos que não obtiveram aprovação na avaliação interna final e fazem 
provas de equivalência à frequência na 1ªfase.  
 
7. Quem são os alunos do 3ºciclo que fazem na 1ª fase provas de equivalência à frequência 

a diversas disciplinas e  também as provas de exame final (Português e Matemática)? 
 
São os alunos autopropostos do 9ºano matriculados no ensino doméstico, os que estão fora da 
escolaridade obrigatória que não se encontrem matriculados em nenhuma escola e os que estão 
fora da escolaridade obrigatória e tenham anulado a matrícula até ao 5º dia de aulas do 3º período. 
 
8. Quem são os alunos, do 3ºciclo que fazem provas de equivalência à frequência na 1ª fase 

e só fazem exame nacional de Português e Matemática na 2ª fase? 
 
São os alunos: 

a)  que não reuniram condições de admissão como alunos internos para as provas finais em 
resultado da avaliação sumativa interna final do 3ºperíodo a diversas disciplinas; 
b) retidos por faltas (abandono escolar). 

 
9. Quem são os alunos que podem realizar provas de equivalência à frequência na 2ª fase? 
 
Todos os alunos autopropostos que não reuniram condições de aprovação na 1ª fase. 
 
 
 
B. Ensino Secundário 
 
10. Todos os alunos dos 11º e 12º anos do Ensino Secundário têm que se inscrever para 

exame? 
 
Sim, todos os alunos dos cursos cientifico-humanísticos e cientifico-tecnológicos com planos 
próprios. 
 
11. Quem são os alunos internos do Ensino Secundário? 
 
No Ensino Secundário, são internos os alunos que fazem exame às disciplinas que pretendam obter 
aprovação e que são disciplinas sujeitas a exames nacionais dos CCH e CCT com planos próprios 
do 12º ano e 11ºanos. 
 
12. Quais são os alunos que se inscrevem, como internos, para exame na 1ªfase? 
 
Os alunos que se podem inscrever para fazer exame na 1ª fase, como internos, são os que na 
Classificação Interna Final (CIF) da disciplina a cujo exame se apresentam, tenham obtido 
simultaneamente uma classificação igual ou superior a 10 valores e uma classificação anual de 
frequência no ano terminal igual ou superior a 8 valores. 
 
13. Onde posso consultar os códigos das disciplinas,  para inscrição a exames finais 

nacionais dos cursos Cientifico-Humanísticos (11ºano - Decreto-Lei nº 55/2018 e 12ºano – 
Decreto-Lei nº139/2012)?  

 
Na tabela A1, disponível para consulta na página eletrónica do AEL 
(https://escolas.aglousa.com/2020/03/18/exames-nacionais-e-provas-finais-de-equivalencia-ensino-
basico/ ) 
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14. Onde posso consultar o código do meu curso, como aluno do 12º ano? 

Na tabela C1, disponível para consulta na página eletrónica do AEL 
(https://escolas.aglousa.com/2020/03/18/exames-nacionais-e-provas-finais-de-equivalencia-ensino-
basico/ ) 
 
15. Onde posso consultar o código do meu curso, como aluno do 11º ano? 
 
Na tabela C2, disponível para consulta na página eletrónica do AEL 
(https://escolas.aglousa.com/2020/03/18/exames-nacionais-e-provas-finais-de-equivalencia-ensino-
basico/ ) 
 
16. Onde posso consultar os códigos das Provas de Equivalência à Frequência do 

Secundário? 
 
Na tabela A3, disponível para consulta na página eletrónica do AEL 
(https://escolas.aglousa.com/2020/03/18/exames-nacionais-e-provas-finais-de-equivalencia-ensino-
basico/ ) 
 
 
 
Lousã, 19/3/2020. 
 

O Diretor 

 

_____________________ 

(Pedro Balhau) 
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