
Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure 
Exames finais, provas a nível de escola e de equivalência à frequência 

 

   
Ano letivo 2020/2021 

 
 A fim de dar cumprimento ao Regulamento de exames – despacho normativo n.º10-A/2021, 
de 22 de março devem os coordenadores de departamento ter em conta os seguintes prazos. 

Provas de equivalência à frequência e provas a nível de escola 

• 20 de abril, de manhã (3ª feira) – entrega no órgão de gestão das Informações – 
Provas de equivalência à frequência, das Informações – Provas a nível de escola de 
cada disciplina; 

• 21 a 4 de maio – secção de avaliação reúne para apreciar as Informações – Provas de 
equivalência à frequência, as Informações – Provas a nível de escola  de cada 
disciplina; 

• 5 de maio (4ª feira) – conselho pedagógico (aprovação das Informações – Provas de 
equivalência à frequência, das Informações – Provas a nível de escola de cada 
disciplina); 

• 12 de maio (4ª feira) – Afixar as Informações – Provas de equivalência à frequência, 
das Informações – Provas a nível de escola de cada disciplina 

• 22 de junho (3ª feira) – entrega dos enunciados das provas de equivalência à 
frequência  e das provas a nível de escola – 1ª e 2ª fases.  

Nota bene:  

1. A estrutura das Informações – Provas de equivalência à frequência deve ter como 
referência a Informação-Prova elaborada pelo IAVE, I.P. 

2. É necessário garantir a elaboração de duas provas de equivalência à frequência e de 
duas provas a nível de escola por cada disciplina. 

3. As provas devem respeitar integralmente as Informações – Provas de equivalência à 
frequência e as Informações – Provas a nível de escola. 
 

Exames nacionais, provas a nível de escola e provas de equivalência à frequência dos 
ensinos básico e secundário 

 

• 20 de abril (3ª feira) – entregar no órgão de gestão os professores responsáveis pela 
elaboração das provas, os professores a integrar nos júris das provas orais e práticas e 
os professores coadjuvantes. 

 

 
 

OBS.  Neste momento não se prevê a realização de provas extraordinárias de avaliação; a haver, será 
incluída nesta calendarização. 

 
[Enviado ao coordenadores de  departamento em 30 de março de 2021] 


