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Ano letivo 2018/ 2019

Exames Nacionais e
Provas de Equivalência à Frequência 201 9
Os alunos de 11º ano e de 12º ano têm de realizar exames finais nacionais do ensino
secundário, para efeitos de conclusão de curso e acesso ao ensino superior.
Foram publicados os do cumentos orientadores para este efeito, nomeadamente o
Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro, (regulamento das provas de avaliação externa e
provas de equivalência à frequência) e o Guia Geral de Exames 2019.
Para que a inscrição ocorra da me lhor forma possível ir -se-ão realizar sessões de
esclarecimento/preenchimento dos boletins de inscrição pelo que os alunos podem comparecer
de acordo com o horário abaixo indicado.
Dia
7
7
8
8

Hora
15h
17h
14h30min
16h30min

Ano/Turma
12º F, G e H
11º A, B, C , D e E
12º A, B, C, D e E
11º F, G e H

Local

Auditório

Nestas sessões:
- os alunos devem fazer-se acompanhar da cópia do boletim;
- os alunos devem fazer-se acompanhar do cartão de cidadão actualizado.
Informamos que a sec retaria estará aberta do dia 11 de març o até ao di a 18 de março
de 2019 (dias úteis), entr e as 9h e as 12h e entre as 14 h e as 16h para entrega do
boletim de inscrição para os exames nacionais e/ou provas de equivalência à
frequência. A inscrição é obrigatória na 1ª fase.
Os boletins podem ser adquiridos na papelaria desta escola tendo o custo individual de
2€. Aconselha-se ainda a aquisição na papelaria de cópia do boletim.
Para a inscrição na secretaria solicita-se que os alunos sejam portadores de:
- boletim de inscrição da Editorial do Ministério da Educação;
- cartão de cidadão ;
-documento
compro vativo
de
atribuição
de
senha
(a
solicitar
em
http://www.dges.gov.pt/pt ), apenas caso pretenda candidatar -se ao ensino superior)
Alerta -se que:
- não serão aceites boletins de inscrição rasurados;
- o boletim de inscrição tem de estar devidamente preenchido;
- o cartão de cidadão deve estar a tualizado;
- o preenchimento do boletim de inscrição é da inteira responsabilidade do
encarregado de educação e/ou aluno quando maior;
-fora das datas acima mencionadas a inscrição nos exames depende de autorização da
diretora da esco la e acresce o pagamento de 25€ de multa .
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