
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prazos de Inscrição – Avaliação Externa  Ensino Básico 2019  
Despacho Normativo n.º3-A/2019, de 26 de fevereiro 

 
 

Informam-se os interessados que o prazo de inscrição para admissão à 1.ª fase das Provas de Equivalência à 

Frequência (P.E.F.), do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, bem como das provas finais de ciclo e provas de 

equivalência à frequência, do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos, de acordo com as 

orientações registadas no Quadro I, do despacho acima referido, decorre até ao dia  18 de março(2.ª feira), 

devendo a referida inscrição ser efetuada nos Serviços Administrativos da escola  que o aluno frequenta. 

Os alunos só poderão inscrever-se, desde que cumpridas as condições expressas nos pontos  1, 3 e 4  do artigo 
8.º,do Anexo ao Despacho Normativo n.º3-A/2019, de 26 de Fevereiro, que abaixo de transcreve: 

 

 
Alerta-se para a necessidade  da leitura atenta do Anexo ao Despacho Normativo n.º3-A/2019, de 26 de 

Fevereiro (Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensino 

Básico e Secundário), colocada na página web do Agrupamento (http://www.aeoh.pt/), nomeadamente no que 

toca aos assuntos abaixo indicados. 

 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensino Básico 

(Anexo ao Despacho Normativo n.º3-A/2019, de 26 de fevereiro) 

Assunto Localização no regulamento 

Definição de “Alunos internos”   Artigo 4.º 

Definição de “Alunos Autopropostos”   Artigo 5.º 
Inscrições   Artigo 6.º 
Documentação para inscrição   Artigo 7.º 
Local de  inscrição   Artigo 8.º 
Encargos de inscrição   Artigo 9.º 

 

Para informações relativas a condições especiais de realização de provas, deverá ser feita uma leitura atenta do 

“ Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames – JNE/2019”. Este guia está disponível 

para consulta na página web do Agrupamento (http://www.aeoh.pt/). 

 

http://www.aeoh.pt/
http://www.aeoh.pt/


Documentação necessária para inscrição nas provas do Ensino Básico (Alunos autopropostos) 
 

Para os candidatos autopropostos, é necessária a presentação da seguinte documentação: 

- Boletim de inscrição da EMEC, modelo 0055 para o ensino básico; 

- Cartão de cidadão/Bilhete de identidade; 

- Boletim individual de saúde atualizado, se o aluno não tiver processo constituído na escola; 

- Documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente no caso dos alunos                    

fora da escolaridade obrigatória e que não se encontram a frequentar  qualquer escola ou tenham anulado a 

matrícula a todas as disciplinas. 

 

Prazos de inscrição 

 

De acordo com Anexo ao Despacho Normativo n.º3-A/2018, de 26 de Fevereiro, (Regulamento das Provas de 

Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensino Básico e Secundário, Quadro I), 

registam-se abaixo as informações relativas aos prazos de inscrição para as  provas de equivalência à 

frequência do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico , bem como aos prazos de inscrição para as provas finais 

de ciclo e provas de equivalência à frequência, do 3.ºciclo do ensino básico. 

 

Quadro I 



  
 

 
 
 
      AEOH, 7 de março de 2018 
 
 
       O Diretor, 
 
 
      ___________________________



 


