
15 de junho 16 de junho 17 de junho 20 de junho 21 de junho 22 de junho 23 de junho

quarta feira quinta feira sexta feira segunda feira terça feira quarta feira quinta feira

Ciências Naturais
(E. - 90 min.)

Inglês

(escrita)

(90 min.)

Português (91)

(E.- 90 min)

História
(escrita)

(90 min.)

Matemática (92)

(E. - 90 min.)

C. F. Q.

(E. - 90 min.)

Português

(oral)

(15 min.)

Geografia
(E. - 90 min.)

Francês

Espanhol

Alemão
(E. - 90 min.)

Ed. Visual

(Escrita)
(90 + 30 toler.)

Ed. Física a)

(Escrita e prática)

(45 + 45 min)

Francês

Espanhol

Alemão
(oral - 15 min.)

Inglês

(oral)

(15 min.)

15 de julho 18 de julho 19 de julho 20 de julho 21 de julho 22 de julho 25 de julho

sexta feira segunda feira terça feira quarta feira quinta feira sexta feira segunda feira

Português (91)

(E.- 90 min)

Inglês

(escrita)

(90 min.)

História
(escrita)

(90 min.)

Matemática (92)

(E. - 90 min.)

Francês

Espanhol

Alemão
(oral - 15 min.)

Português

(oral)

(15 min.)

Ed. Física a)

(Escrita e prática)

(45 + 45 min)

Geografia
(E. - 90 min.)

Francês

Espanhol

Alemão
(E. - 90 min.)

Ciências Naturais
(E. - 90 min.)

Ed. Visual

(Escrita)
(90 + 30 toler.)

C. F. Q.

(E. - 90 min.)

Inglês

(oral)

(15 min.)

a) Alunos que tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21. º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro

Notas: - Alunos internos que reúnam condições de aprovação na avaliação sumativa interna realizam, obrigatoriamente, as

provas finais de Português e de Matemática na 1ª fase;

- Alunos que não reúnam condições de aprovação na avaliação sumativa interna e alunos retidos por faltas 

realizam as provas finais de Português e de Matemática na 2ª fase;

- Alunos que não reúnam condições de aprovação na avaliação sumativa interna realizam, como alunos autopropostos,

as provas de equivalência à frequência na 1ª fase;

- Alunos que tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21. º da

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, realizam, na 1ª fase, todas as provas de equivalência à frequência;

- Alunos que tenham realizado provas finais na 1ª fase e não tenham obtido aprovação realizam, na 2ª fase, como alunos 

autopropostos, as provas de equivalência à frequência  e as provas finais das disciplinas em que 

obtiveram nível inferior a 3;

- Alunos que tenham faltado à 1ª fase por motivos excecionais, devidamente comprovados, realizam,

na 2ª fase, as provas finais e/ou provas de equivalência à frequência;

- Alunos que tenham feito a prova final de Português como autopropostos estão sujeitos a uma prova oral;

- Alunos internos que reúnam condições de aprovação na avaliação sumativa interna, não necessitam de

fazer qualquer inscrição para as provas finais da 1ª fase;

- Alunos autopropostos inscrevem-se obrigatoriamente nas provas finais e nas provas de equivalência

à frequência para cada fase em que realizarem provas.

Afixação de pautas das provas finais e de equivalência de frequência.

1ª. Fase. 12 de julho de 2016

2ª. Fase. 5 de agosto de 2016

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas finais e de equivalência à frequência

1ª. Fase. 12 de agosto de 2016

2ª. Fase. 26 de agosto de 2016

1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase

Não necessitam 

de inscrição.

Alunos autopropostos que não obtiveram 

aprovação após a a realização da 1ª fase 

como internos e que não tenham obtido 

aprovação na avaliação sumativa final.

 de 12 a 14 de 

julho

 de 12 a 14 de 

julho

Alunos retidos por faltas pela aplicação do 

previsto nas alíneas a) e b) do nº 4, do artigo 

25º, da Lei 51/2012, de 5 de setembro.

2 dias após a 

afixação das 

pautas de 

avaliação interna 

final.

2 dias após a 

afixação das 

pautas de 

avaliação interna 

final.

Provas Finais de Ciclo Provas de Equivalência à Frequência

Alunos internos

Alunos autopropostos que não obtiveram 

aprovação na avaliação interna final do 3º 

período.

2 dias após a 

afixação das 

pautas de 

avaliação interna 

final.

2 dias após a 

afixação das 

pautas de 

avaliação interna 

final.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS

PROVAS FINAIS - PROVAS DE EQUVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

2015 / 2016

1ª Fase - 3º ciclo

             Data

       Hora

09:30

14:30

2ª Fase - 3º ciclo

             Data

       Hora

09:30

14:30

Inscrição nas provas finais e nas provas de equivalência à frequência


