
EXAMES 2016/2017 

Inscrições para os EXAMES e PROVAS 

Os alunos do 11º e 12ºanos, dos Cursos Cientifico-Humanísticos e os alunos dos Cursos Profissionais, que 

queiram ingressar no Ensino Superior, devem fazer OBRIGATORIAMENTE a sua inscrição na 1ª FASE dos 

EXAMES NACIONAIS e nas PROVAS DE EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA.  

A inscrição será feita na secretaria da escola, de 13 a 24 de fevereiro, no seu horário de funcionamento. 

Documentos necessários: 

 BI ou CC 

 Boletim de inscrição devidamente preenchido sem rasuras à venda na Secretaria  

 Pagamento de uma propina de 3€ por disciplina de exame para os alunos autopropostos (alunos 

externos ou que tenham anulado a matrícula e alunos dos cursos profissionais) 

 Melhoria de Nota – 10€ por disciplina 

 Todos os alunos que se inscreverem fora do prazo estabelecido fazem ainda um pagamento 

suplementar de 25€ 

ATENÇÃO 

 Todos os alunos são obrigados a inscrever-se e a comparecer na 1ª Fase dos Exames 

Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência. 

 Os alunos internos e autopropostos que tenham realizado Exames na 1ª Fase e que não tenham 

obtido aprovação SÃO OBRIGADOS A INSCREVER-SE NA 2ª FASE DOS EXAMES E PROVAS, entre os 

dias 13 a 17 de julho. 

 Os alunos que FALTEM à 1ª Fase dos EN ou PEF, por motivos graves fundamentados e após 

autorização do JNE, DEVEM INSCREVER-SE DE IMEDIATO NA 2ª FASE DOS EXAMES. 

 Todos os alunos que queiram fazer melhoria de nota são também OBRIGADOS A INSCREVER-SE 

PARA A 2ª FASE DOS EXAMES, entre os dias 13 e 17 de julho. 

 Os alunos que não obtiveram aprovação nas disciplinas terminais, por frequência, devem inscrever-

se ou alterar a sua inscrição para alunos autopropostos nos 2 dias úteis seguintes à afixação da 

pauta do 3º Período. 

 Os alunos, que anulem a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período, devem inscrever-se ou alterar a 

sua inscrição para alunos autopropostos, preenchendo um novo boletim de inscrição para a 1ª Fase 

dos Exames nos 2 úteis após a anulação. 

 Os alunos Excluídos por Faltas só podem inscrever-se para a 2ª Fase dos Exames, entre os dias 13 e 

17 de julho. 

 Os alunos dos cursos PCA, CEF, PIEF, Recorrente, EFA, RVCC e Vocacional que pretendam prosseguir 

estudos nos cursos científico-humanísticos do ensino geral, inscrevem-se para as provas finais e 

provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico, entre os dias 13 e 24 de fevereiro. 

Serão afixados no pavilhão D da ESS, em placard próprio, e colocadas na página da escola, todas as 

informações relativas aos exames para o ano letivo de 2016/17. 


