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Informação aos alunos e encarregados de educação
As Provas de Equivalência à Frequência destinam-se:


Aos alunos que não tenham condições de aprovação na avaliação interna final
Na 1ª fase, realizam as provas de equivalência à frequência nas disciplinas com
classificação final inferior a nível 3.



Aos alunos excluídos por faltas
Na 1ª fase, realizam, obrigatoriamente, as provas de equivalência à frequência em
todas as disciplinas da matriz curricular base do 9º ano de escolaridade.



Aos alunos que anularam a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período
Na 1ª fase, realizam, obrigatoriamente, as provas de equivalência à frequência em
todas as disciplinas da matriz curricular base do 9º ano de escolaridade.



Aos alunos autopropostos externos à escola
Na 1ª fase, realizam, obrigatoriamente, as provas de equivalência à frequência em
todas as disciplinas da matriz curricular base do 9º ano de escolaridade, à exceção de
Educação Física.



Na 2ª fase todos os alunos podem optar por realizar apenas as provas de equivalência à
frequência de disciplinas com classificação inferior a nível 3 que lhes permitam reunir
condições de aprovação estabelecidas para o final de ciclo.

Inscrições:


Os alunos que reúnam as condições para realização das provas de equivalência à
frequência na 1ª fase devem inscrever-se nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das
pautas da avaliação sumativa final do 3.° período.



O processo de inscrição para a realização das provas efetua-se através da PIEPE,
Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames, no endereço

https://jnepiepe.dge.mec.pt


Podem pedir esclarecimentos ou solicitar apoio para a realização das inscrições no
endereço apoioinscricoes2021@esars.pt



Na página da escola, www.esars.pt, encontra-se disponível para download o “Manual de
instruções PIEPE”



As Informações-Prova de todas as disciplinas encontram-se afixadas no Pavilhão A e
disponíveis para download na página da escola www.esars.pt.



Todos os alunos que pretendam realizar exames na 2ª fase têm de proceder à
respetiva inscrição entre 19 e 20 de julho.
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Chama-se ainda a atenção de todos os alunos para as seguintes informações gerais:
Plano de Contingência Covid 19
 Os alunos devem apresentar-se na escola com máscara devidamente colocada, e só
deverão tirá-la quando solicitado pelo professor vigilante para verificação da
identidade.
 Os alunos devem manter distanciamento físico enquanto aguardam a chamada.
 Os alunos devem desinfetar as mãos através da aplicação de solução antisséptica de
base alcoólica à entrada da sala onde realiza o exame.
 Os alunos que se apresentem de luvas terão de removê-las.


No dia da realização das provas, os alunos devem comparecer junto às salas 30 minutos
antes da hora marcada para o início da prova, sendo a chamada efetuada 25 minutos
antes da hora marcada.
NÃO É PERMITIDA A ENTRADA NA SALA APÓS O INÍCIO DO TEMPO REGULAMENTAR DA PROVA



Os alunos devem ser portadores do seu cartão de cidadão ou de outro documento
que legalmente o substitua.



Durante a realização dos exames os alunos apenas podem usar o material autorizado.



As provas de Português e de Línguas Estrangeiras incluem um grupo de itens para avaliação
da compreensão do oral, a realizar no início da prova.



As provas de Português e de Línguas Estrangeiras são constituídas por uma componente
de avaliação da produção e interação orais, que será realizada no dia da prova escrita,
conforme calendarização.



Nas provas de Línguas Estrangeiras é permitido o uso de dicionários



Na prova de Matemática, o aluno pode ser portador de calculadora. Esta não deve ser
gráfica, programável, nem ter cálculo simbólico.



Qualquer telemóvel, smartwatch, ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado
na posse do aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo
diretor da escola.



Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização dos
exames.



As pautas dos resultados da 1ª fase serão afixadas no dia 19 de julho.



Os pedidos de consulta de prova podem ser realizados logo no próprio dia da afixação ou
no dia útil seguinte.



Os pedidos de reapreciação têm de ser entregues até dois dias úteis após a entrega das
provas.

Não dispensa a leitura da Norma 02/JNE/2021, cujo resumo se encontra afixado no Pavilhão A e
disponível para download na página da escola www.esars.pt.
Torre da Marinha, 24 de maio de 2021
O Diretor
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