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Informação nº 29 – 2017/2018 
 

EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO 
PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

 
Na sequência da publicação da Norma 01/JNE/2018, que estabelece os procedimentos para 
inscrição nos exames do ensino secundário, a Direção do Agrupamento informa os alunos do 
Ensino Secundário: 
 1 – Prazos de inscrição para admissão às provas de exame: 
 
        1ª Fase – 16 de fevereiro a 1 de março (fase obrigatória para todos os alunos) 
 
                     2ª Fase – 12 a 16 de julho 
 
 2 – Os alunos que anularem a matrícula numa determinada disciplina após o dia 1 de 
março e até ao 5º dia útil do 3º período letivo, devem 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 2 dias úteis seguintes ao 
da anulação da matrícula. 
 
 3 – Os alunos que pretendam concluir disciplinas que frequentaram sem aprovação no fim 
do 3º período, devem inscrever-se ou alterar a sua condição para alunos autoproposto, 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 úteis seguintes ao da afixação das pautas de 
avaliação sumativa final. 
 
 4 – Os alunos que ficarem excluídos por faltas numa disciplina, só poderão apresentar-se 
ao respetivo exame final nacional ou prova de equivalência à frequência na 2ª fase deste ano 
letivo. 
 5 – Os alunos que anularem a matrícula numa determinada disciplina, após o 5º dia útil do 
3º período, estão impedidos de realizar exame final nacional ou prova de equivalência à 
frequência nessa disciplina, no corrente ano letivo. 
 
 6 – Os alunos que não obtiverem aprovação nas disciplinas em que realizaram exames 
finais nacionais na 1ª fase, têm de proceder à respetiva inscrição para a 2ª fase. 
 
 7 – Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público devem pedir a 
senha de acesso ao sistema de candidatura online e apresentar o recibo do pedido de atribuição 
de senha nos Serviços Administrativos, juntamente com o boletim de inscriçaõ nos exames. 
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