Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Telefone 253 662 338 * Fax 253 662 826
PROVAS FINAIS E DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2018 – ENSINO BÁSICO
(Despacho normativo nº 4-A/2018, de 14 de fevereiro)

1. Inscrições nas Provas Finais de Ciclo:

1ª Fase (autopropostos): 16 de fevereiro a 1 de março 2018

2. Inscrições Provas de Equivalência à Frequência:

1ª Fase (autopropostos): 16 de fevereiro a 1 de março 2018
2ª Fase (autopropostos): 13 a 17 de julho 2018

3. As provas de equivalência à frequência dos 1.º e 2.º ciclos realizam-se em duas fases, sendo a 1.ª

fase obrigatória, destinam-se aos alunos externos à escola e aos alunos internos que não se
encontrem em condições de aprovação ou que fiquem retidos por faltas e que completem,
respetivamente, 14 e 16 anos até 31 de agosto do presente ano escolar.

4. As provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo realizam-se em duas fases, sendo:

a) A 1.ª fase de carácter obrigatório para todos os alunos autopropostos;
b) A 2.ª fase destinada aos alunos que realizaram as provas finais na 1.ª fase na qualidade
de alunos internos e que não obtiveram aprovação, bem como aos restantes alunos
autopropostos.

5. Disciplinas

Os alunos autopropostos do 9.º ano de escolaridade, (que não reúnam condições de admissão
como alunos internos para as provas finais da 1.ª fase, em resultado da avaliação sumativa interna
final do 3.º período) inscrevem-se, para a 1.ª fase, nas provas de equivalência à frequência, em
todas as disciplinas com classificação final inferior a nível 3, e, para a 2.ª fase, nas provas finais e em
disciplinas com classificação final inferior a nível 3, após a realização na 1.ª fase, podendo optar pela
inscrição apenas nas provas de equivalência à frequência que lhes permitam reunir as condições de
aprovação estabelecidas para o final de ciclo.
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6.Encargos
 A inscrição para os exames a realizar pelos alunos internos está isenta do pagamento de propina.
 Os candidatos autopropostos estão sujeitos ao pagamento único de 5 € por cada fase em que se
inscrevem.
 Os alunos autopropostos que não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa estão sujeitos ao
pagamento único de 5€ no ato de inscrição na 2ª fase.
 Expirado o prazo normal acresce o pagamento suplementar de uma multa de 20 €, qualquer
que seja o número de disciplinas, para todos os alunos.
 Aos encargos referidos nos pontos anteriores, acresce 1,90 € do boletim de inscrição.
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