
PROVAS E EXAMES 2022
Português Língua Não Materna1

Os alunos de Português Língua Não Materna (PLNM) dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos só podem
realizar, respetivamente, a prova de equivalência à frequência dos 4.º e 6.º anos ou a prova
final do 9.º ano de PLNM, na qualidade de autopropostos, nas seguintes situações:

a) Estejam matriculados no ensino individual ou no ensino doméstico, mediante
diagnóstico
de nível de proficiência realizado pela escola de matrícula;
b) Tenham frequentado os 4.º e 6.º anos de escolaridade e completem,
respetivamente, 14 ou 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido
aprovação na avaliação interna final;
c) Tenham frequentado o 9.º ano até final do ano letivo e não tenham obtido
aprovação na avaliação interna final.

Os alunos de PLNM no ensino secundário só podem realizar o exame final nacional de
PLNM (839), na qualidade de autopropostos:

a) Se tiverem frequentado a respetiva disciplina até ao final do ano letivo e não
tenham obtido aprovação na avaliação interna final;
b) Se forem alunos de ensino individual ou de ensino doméstico, mediante
diagnóstico de nível de proficiência realizado pela escola de matrícula.

As provas de Português, PLNM e línguas estrangeiras para os alunos autopropostos são
constituídas por duas componentes, escrita e oral.

A classificação de PLNM tem uma ponderação de 85% para a componente escrita e de
15% para a componente oral, correspondendo 170 pontos às cotações atribuídas aos itens
da componente escrita e 30 pontos às cotações atribuídas aos itens da componente oral.

Os alunos de PLNM, de nível avançado, que se encontrem a frequentar o 12.º ano de
escolaridade, realizam o exame final nacional de Português (639), como autopropostos para
efeitos de aprovação da disciplina e conclusão do ensino secundário, ou para efeitos de
prova de ingresso.

Os alunos de PLNM do 12.º ano de escolaridade dos cursos científico humanísticos e dos
cursos artísticos especializados, posicionados nos níveis de iniciação ou intermédio,
realizam o exame final nacional de PLNM (839) de nível intermédio, como autopropostos
para aprovação da disciplina e conclusão do ensino secundário.

Os alunos de PLNM, de nível avançado, que se encontrem a frequentar o 12.º ano de
escolaridade e que tenham concluído o nível intermédio no 11.º ano podem realizar o
exame final nacional de PLNM (839), como autopropostos para efeitos de aprovação da
disciplina e conclusão do ensino secundário, tendo de realizar, obrigatoriamente, o exame
final nacional de Português (639), caso anulem a matrícula até à penúltima semana do 3.º
período ou tenham ficado excluídos por faltas.

1 Este documento não dispensa a consulta do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março.
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A elaboração das provas de aferição, das provas finais e dos exames finais nacionais,
incluindo os guiões das provas de aferição práticas, dos exames nacionais de línguas
estrangeiras e de PLNM, é da competência do Instituto de Avaliação Educativa, I. P. (IAVE).

A utilização de dicionários nas provas de aferição, nas provas finais, nos exames finais
nacionais e nas provas de equivalência à frequência, pelos alunos de PLNM, rege -se pelo
seguinte:

a) Na prova final do 3.º ciclo de PLNM (93/94), no exame final nacional de PLNM
(839) e nas provas de equivalência à frequência de PLNM dos 1.º e 2.º ciclos, não
podem ser utilizados dicionários;
b) Nas provas das restantes disciplinas, à exceção das línguas estrangeiras, pode
ser utilizado o dicionário de Português Língua Materna do aluno e de Língua
Materna do aluno Português, não implicando esta utilização mais tempo de
tolerância, para além do estipulado para as provas, nem a aplicação de qualquer
outra medida;
c) No caso de não existir dicionário de Português -Língua Materna do aluno, é
permitido utilizar o dicionário de Português Língua Segunda do aluno e Língua
Segunda do aluno Português;
d) Os alunos autopropostos inseridos no nível avançado realizam a prova final do 3.º
ciclo de Português (91), o exame final nacional de Português (639) ou as provas de
equivalência à frequência de Português, no caso dos 1.º e 2.º ciclos, podendo,
apenas nestas provas, utilizar o dicionário de Português unilingue.
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