
 
EXAMES FINAIS NACIONAIS 2016 1 

 

INSCRIÇÕES – ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Informam-se os alunos que o despacho que aprova o Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino 

Secundário já foi publicado em Diário da República (Despacho Normativo n.º 1-D/2016), na passada sexta-

feira, dia 4 de março. 

Segundo o referido despacho, informamos que: 

1º- A 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência dos 11.º e 12.º anos de 

escolaridade tem caráter obrigatório para todos os alunos internos e autopropostos; 

2º- Os alunos do ensino secundário que faltarem à 1.ª fase dos exames finais nacionais ou das provas de 

equivalência à frequência, por motivos graves, de saúde ou outros que lhes não sejam imputáveis, podem, 

excecionalmente, realizar, na 2.ª fase, as provas a que faltaram, desde que autorizados pelo Presidente do 

Júri Nacional de Exames, após análise caso a caso, sendo que a falta injustificada a uma prova da 1ª fase 

impede o aluno de realizar essa prova na 2ª fase. 

3º- Os exames finais nacionais realizados na 2ª fase pelos alunos anteriormente mencionados só podem ser 

utilizados na 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, no presente ano escolar, seja para o 

cálculo da média do ensino secundário ou como provas de ingresso. 

4º- Podem realizar exames finais nacionais na 2ª fase os alunos que: 

a) não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais nacionais na 1ª fase, 

ou seja, que não tenham obtido 10 valores na classificação final da disciplina(CFD); 

b) Pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina cujo exame tenham realizada na 

1ª fase, no mesmo ano escolar; 

c) Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso e ou para 

prosseguimento de estudos que tenham já sido realizadas na 1ª fase, no mesmo ano escolar. 

5º- Um aluno de qualquer curso pode inscrever-se na 2.ª fase, como autoproposto, para a realização de 

exames finais nacionais de disciplinas que não pertençam ao seu plano de estudos, desde que tenha 

realizado na 1.ª fase outro exame calendarizado para o mesmo dia e hora, sendo aqueles equiparados a 

exames realizados na 1.ª fase. 

6º- Os alunos que ficarem excluídos por faltas numa disciplina, de acordo com o estipulado na alínea b) do 

nº 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012 - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, só podem apresentar-se ao respetivo 

exame nacional final na 2ª fase desse mesmo ano letivo, na qualidade de alunos autopropostos. 
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7º- Os prazos de inscrição para admissão aos exames finais nacionais do ensino secundário decorrem nos 

seguintes períodos: 

1ª Fase (Prazo normal) - de 10 de março a 18 de março de 2016; 

2ª Fase (Prazo normal) - 13 e 15 de julho de 2016. 

8º- Os alunos internos e autopropostos inscrevem-se obrigatoriamente na 1ª fase dos exames finais 

nacionais e das provas de equivalência à frequência dos 11º e 12º anos; 

9º- Os alunos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem aprovação devem 

inscrever-se ou alterar a sua condição para alunos autopropostos, mediante o preenchimento de um novo 

boletim de inscrição, para os exames finais nacionais ou provas de equivalência à frequência da 1ª fase, nos 

dois dias seguintes ao da afixação das pautas de avaliação sumativa final do 3º período; 

10º- Os alunos que anularam a matrícula de disciplinas, até ao 5.º dia útil do 3.º período, devem inscrever-

se ou alterar a sua condição para alunos autopropostos, mediante preenchimento de um novo boletim de 

inscrição, para os exames finais nacionais ou provas de equivalência à frequência da 1ª fase, nos dois dias 

úteis ao da anulação da matrícula. 

11º-Documentação para Inscrição: 

 Boletim de inscrição da Editorial do Ministério da Educação e Ciência, modelo 0133 ( 1ª fase) e 0134 (2ªfase) 
 

 Alertamos os alunos sobre a obrigatoriedade de entregar, no ato de inscrição, uma fotocópia do bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão dentro da validade – e apresentar o documento original para autenticar a 

cópia. 

12º Encargos com a inscrição: 

a) Os alunos internos estão isentos do pagamento de qualquer propina para a inscrição na 1.ª fase dos 

exames finais nacionais, se inscrito dentro dos prazos legais; 

b) Os alunos internos que não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais 

nacionais na 1.ª fase inscrevem-se na 2.ª fase, estando isentos do pagamento de qualquer propina; 

c) Os alunos autopropostos, incluindo os referidos nos pontos 9º e10º, estão sujeitos ao pagamento de €3 

(três euros) por disciplina, em exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência, em cada uma 

das fases; 

d) Os alunos internos e autopropostos que se inscrevam em exames finais nacionais ou provas de 

equivalência à frequência, para melhoria de classificação, estão sujeitos ao pagamento de €10 (dez euros) 

por disciplina, no ato da inscrição, não se aplicando neste caso o pagamento mencionado no número 

anterior; 

e) Os alunos que se inscrevam em exames finais nacionais ou provas de equivalência à frequência para 

aprovação ou melhoria de classificação, depois de expirados os prazos de inscrição definidos, estão 

sujeitos ao pagamento suplementar de €25 (vinte e cinco euros), qualquer que seja o número de 

disciplinas, acrescido da propina de inscrição correspondente. 

No Pavilhão D e na página da escola, no menu Exames, encontram-se informações relativas aos Exames 

2016 atualizadas. 

 


