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https://esagarrett.com.pt/wp/wp-

content/uploads/2022/03/Norma-02_20-abril.pdf

https://files.dre.pt/2s/2022/03/059000001/0000200043.pdf

https://files.dre.pt/1s/2022/03/05801/0000500007.pdf

https://esagarrett.com.pt/wp/wp-content/uploads/2022/03/Norma-02_20-abril.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/03/059000001/0000200043.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05801/0000500007.pdf
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Despacho Normativo n.º 7-A/2022





“
5

Q
u

a
d

ro
 I



6

Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 de março

https://files.dre.pt/1s/2022/03/05801/0000500007.pdf

https://files.dre.pt/1s/2022/03/05801/0000500007.pdf
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Big concept

Q
u

a
d

ro
 I



8



9



10



11



12



Condições de 
Aprovação no 

9.º ano
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https://files.dre.pt/1s/2018/08/14901/0000200023.pdf

https://files.dre.pt/1s/2018/07/12900/0292802943.pdf

O despacho-normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março prevê que a realização das 

provas finais pelos alunos internos não tenha implicações na sua aprovação.

Somente os alunos autopropostos ficam vinculados aos resultados que vierem a

obter nas provas finais e, caso necessitem para aprovação, também nas provas 

de equivalência à frequência. 

https://files.dre.pt/1s/2018/08/14901/0000200023.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/07/12900/0292802943.pdf
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Portaria n.º 223 –A/2018 de 3 de agosto

Artigo 32.º 

Condições de transição e de aprovação

1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de 

cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

6 — No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a 

realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais do ensino básico, o aluno não 

progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: …

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.

7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico geral e dos 

cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo. 
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Portaria n.º 223 –A/2018 

de 3 de agosto



Exemplos de 
situações de 

alunos 
autopropostos

○ Nível 2 nas disciplinas de português, matemática e inglês.

O aluno realizará provas finais nas disciplinas de português e de matemática na 
1.ª fase e recomenda-se que efetue a prova de equivalência à frequência da 
disciplina de inglês.

Caso não obtenha aprovação na 1.ª fase, realiza provas (finais e ou 
equivalência à frequência) na 2.ª fase.

16

○ Nível 2 nas disciplinas de geografia, francês e inglês.

O aluno realizará provas finais nas disciplinas de português e de matemática na 
1.ª fase. 
Necessita de realizar prova de equivalência à frequência pelo menos a uma das 
disciplinas em que foi classificado com nível 2.

Caso não obtenha aprovação na 1.ª fase, realiza provas de equivalência à 
frequência na 2.ª fase.



Exemplos de 
situações de 

alunos 
autopropostos

○ Retenção por faltas.

O aluno realizará provas finais nas disciplinas de português e de matemática na 
1.ª fase. 
Realiza provas de equivalência à frequência às restantes disciplinas.

Caso não obtenha aprovação na 1.ª fase, realiza provas (finais e ou de 
equivalência à frequência) na 2.ª fase.
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A Norma 02/JNE/2022, estabelece as normas técnicas relativas ao ano escolar de

2021/2022, considerando o disposto no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e de

Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado em anexo ao

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março, e, ainda, no disposto no Decreto-Lei n.º

27-B/2022, de 23 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente

à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de

acesso ao ensino superior.

2.4. Da informação a divulgar aos alunos e encarregados de educação deve constar o 

disposto nos n.ºs 4., 9., 10., 11., 12., 13., 18, 19., 20., 23., 26 e Capítulo III - Reapreciação 

das Provas e Exames. 

Nesta apresentação é efetuado um resumo das principais informações constantes da

Norma 02 que dizem respeito ao ensino básico. Não obstante, recomenda-se a leitura

integral do documento.
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9. CONVOCATÓRIA 

DOS 

ALUNOS
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12. 
PREENCHIMENTO 

DO CABEÇALHO DA 
PROVA
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PROVA



30

12. 
PREENCHIMENTO 

DO CABEÇALHO DA 
PROVA
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23. 

IRREGULARIDADES 

E FRAUDES 

Na ocorrência de quaisquer irregularidades ou fraudes 

são aplicáveis os artigos n.ºs 32.º e 33.º do Regulamento 

das Provas de Avaliação Externa dos Ensinos Básico e 

Secundário. 
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Capítulo III.
REAPRECIAÇÃO E 

RECLAMAÇÃO DAS 
PROVAS E EXAMES 
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57.4. São enviadas, por via postal, ao Presidente do JNE (Avenida 24 de Julho, n.º 140, 6.º andar – 1399- 025 LISBOA) as 

reclamações do resultado da reapreciação(…)
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