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                               INFORMAÇÃO AOS ALUNOS DO 9.º ANO                Ano Letivo 2020-2021 

                                                                   E  
                             RESPETIVOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
 

Esta informação tem como objetivo esclarecer os alunos do 9.º ano e respetivos encarregados de 
educação acerca das condições de aprovação de final de ciclo e da realização de provas. 
 

• Os alunos que, após a avaliação sumativa interna do 3.º período, se encontrem em 
situação de aprovação não realizam quaisquer provas.  

• No entanto, se o aluno, no final da avaliação sumativa interna, tiver obtido nível inferior a 
3 a Português e Matemática cumulativamente ou Português ou Matemática 
cumulativamente com, pelo menos, mais duas disciplinas, ainda não está em situação de 
aprovação.  

• Os alunos que, no final do 3.º período, ficam em situação de não aprovação poderão 
concluir o 9.º ano como autopropostos. Nesta condição, terão de se inscrever, por sua 
opção, nas disciplinas que lhes permitam a conclusão do 3.º ciclo, ou seja, poderão  
realizar provas de equivalência à frequência a todas as disciplinas em que obtiveram nível 
inferior a 3 ou apenas nas disciplinas que lhes permitam a aprovação. 

• Os alunos que continuam em situação de não aprovação, depois de realizadas as provas 
na 1.ª fase, podem, ainda, realizar provas na 2.ª fase. 
 
 

• As inscrições serão nos dias 24 e 25 de junho, através da plataforma de Inscrição 
Eletrónica – PIEPE (consultar os procedimentos na página net do Agrupamento). 

• Os alunos autopropostos e os respetivos encarregados de educação devem ler 
com muita atenção os pontos 4., 9., 10., 11., 12., 13., 18, 19., 20., 26.22 e Capítulo 
III da Norma 2 (disponível para consulta na página net do Agrupamento). 

 

     Para mais esclarecimentos, deve ser contactado o professor Diretor de Turma. 

 

                                   Declaração do Encarregado de Educação  (pode devolver via email ao DT) 

Eu, ________________________________________________, Encarregado(a) de Educação do 

aluno ______________________________ do 9.º ano turma ____, declaro que tomei 

conhecimento da informação relativa à avaliação de final de ciclo, do ano letivo 2020-2021. 

 

Data: ____________  Encarregado(a) de Educação: ____________________________________________  

 


