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Provas finais de ciclo ― 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 

As Provas Finais do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico foram realizadas, respetivamente, em 

1145 e 1328 estabelecimentos de ensino do continente e ilhas, bem como nas escolas no 

estrangeiro com currículo português. Estas provas decorreram com toda a normalidade, tendo 

as escolas e respetivos secretariados de exames e professores vigilantes feito um trabalho 

com elevado profissionalismo, muito em particular nas escolas com 2.º Ciclo, as quais 

organizaram e realizaram as Provas Finais de ciclo pela primeira vez. 

Realizaram as Provas Finais de Língua Portuguesa e de Matemática do 2.º Ciclo do Ensino 

Básico 111 767 e 112 631 alunos, respetivamente. Estiveram envolvidos na classificação das 

provas finais do 2.º Ciclo 6 178 professores. 

No 3.º Ciclo, o número de provas realizadas foi 92 976, na disciplina de Língua Portuguesa, e 

93 599 na disciplina de Matemática. Nas provas finais do 3.º Ciclo estiveram envolvidos 5 225 

professores. 

Os dados estatísticos mais relevantes relativos às Provas de Finais de Ciclo realizadas na 1.ª 

chamada, considerando os resultados dos alunos internos (os resultados da 2.ª chamada têm 

significado estatístico pouco relevante dado o reduzido número de alunos), são os seguintes: 

 

1. No 2.º Ciclo, a média nacional na disciplina de Língua Portuguesa (61) foi 59%, e na 

disciplina de Matemática (62) foi 54%. 

2. A percentagem de alunos que obtiveram classificações de nível 1 e 2 foi 24%, na 

disciplina de Língua Portuguesa, sendo 44% na disciplina de Matemática. As taxas de 

reprovação registaram um valor de 10% em Língua Portuguesa e de 23% em 

Matemática.  

3. No 3.º Ciclo, a média nacional na disciplina de Língua Portuguesa (91) foi 54%, e na 

disciplina de Matemática (92) foi, também, 54%. 

4. Na disciplina de Língua Portuguesa (91), observa-se uma subida de 3 pontos 

percentuais, relativamente ao ano transato. A percentagem de alunos que 

obtiveram classificações de nível 1 e 2 foi 36% e a taxa de reprovação 11%, 

registando-se um aumento de 2 pontos percentuais, em relação a 2011;  

5. Na disciplina de Matemática (92), observa-se uma subida de 10 pontos percentuais, 

relativamente ao ano passado. A percentagem de classificações de nível 1 e 2 foi 

45% (3 pontos percentuais abaixo do verificado nos últimos dois anos) e a taxa de 

reprovação 27%, valor 4 pontos percentuais abaixo do registado em 2011. 
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6. A distribuição dos resultados por níveis é a seguinte: 

 

2.º ciclo  Níveis  %    Níveis  % 

Língua Portuguesa 
(61) 

5  2,6% 

Matemática (62) 

5  7,9% 
4  28,0%  4  21,7% 
3  45,0%  3  26,3% 
2  23,5%  2  36,6% 
1  0,9%  1  7,5% 

 3.º ciclo  Níveis  %    Níveis  % 

Língua Portuguesa 
(91) 

5  1,1% 

Matemática (92) 

5  9,4% 
4  16,4%  4  20,3% 
3  46,5%  3  25,0% 
2  34,9%  2  38,0% 
1  1,1%  1  7,3% 

 

Os resultados das Provas Finais de Ciclo agora realizadas permitem conhecer para além do 

nível global, os níveis obtidos por domínio, na disciplina de Língua Portuguesa, e por tema, na 

disciplina de Matemática.  
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