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INFORMAÇÕES EXAMES / PROVAS EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA SECUNDÁRIO

2017

(EXTRATO DA NORMA01)

III - EXAMES FINAIS NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO
ENSINO SECUNDÁRIO
1.

Os alunos internos e autopropostos do ensino secundário devem, consoante o seu
percurso escolar, inscrever-se para a realização de exames finais nacionais, exames a nível
de escola e provas de equivalência à frequência do ensino secundário, quando pretendam:
a)

Obter aprovação em disciplinas dos cursos científico-humanísticos, incluindo os do
ensino recorrente, e dos cursos do ensino artístico especializado;

b)

Realizar melhoria de classificação em disciplinas do ensino secundário nas quais já
tenham obtido aprovação;

2.

c)

Realizar provas para efeito de prosseguimento de estudos;

d)

Realizar provas de ingresso.

A realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência está
condicionada à satisfação de condições fixadas nos diplomas legais aplicáveis e no
Regulamento. (Ver pontos importantes do Regulamento abaixo).

3. Os alunos internos e autopropostos têm de se inscrever obrigatoriamente para a 1.ª fase das
provas e exames do ensino secundário dos 11.º e 12.º anos de escolaridade.
4. As inscrições para as provas e exames do ensino secundário, seja qual for o fim a que se
destinem (aprovação em disciplina, melhoria de classificação, prova de ingresso ou
prosseguimento de estudos), realizam-se nos seguintes prazos:

Prazo de inscrição para a 1.ª fase
13 a 24 de fevereiro
Prazo de inscrição para a 2.ª fase
13 a 17 de julho

5. Os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa determinada disciplina, após
o 5.º dia útil do 3.º período, estão impedidos de realizar exame final nacional ou prova de
equivalência à frequência nessa disciplina, no mesmo ano letivo, pelo que a escola deverá
informar claramente os alunos das consequências de tal opção.
6.

Os alunos do 11.º ano dos cursos científico-humanísticos realizam exames finais
nacionais nas duas disciplinas bienais da componente de formação específica ou numa das
disciplinas bienais da componente de formação específica e na disciplina de Filosofia da
componente de formação geral, de acordo com a sua opção.
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7. Os alunos referidos no número anterior ficam vinculados, até ao final do ano letivo, à
opção tomada no ato de inscrição para admissão aos exames finais nacionais,
relativamente às duas disciplinas bienais selecionadas, só podendo alterar tal opção no
ano ou anos letivos seguintes, desde que não tenham concluído nenhuma das disciplinas
relativamente às quais pretendem alterar a decisão de realização de exame final nacional
como aluno interno.
10. A inscrição para a realização de exames finais nacionais na 2.ª fase é obrigatória para todos
os alunos, incluindo os alunos internos que não obtiveram aprovação na 1.ª fase.
11. Os exames realizados na 2.ª fase do calendário dos exames finais nacionais só podem ser
utilizados, como provas de ingresso, na candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de
acesso ao ensino superior, tanto no próprio ano escolar como nos dois anos
subsequentes.
12. Um exame final nacional realizado na 2.ª fase de exames só pode incorporar a
classificação final do ensino secundário para a 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino
superior do mesmo ano escolar. Nos anos escolares subsequentes, este exame pode
incorporar a classificação final do ensino secundário para candidatura a qualquer das fases
de acesso ao ensino superior.
13. Na realização dos exames finais nacionais do ensino secundário da 1.ª e da 2.ª fase, há
que ter em consideração a existência de exames que satisfaçam a mesma prova de
ingresso, de acordo com os quadros seguintes:

Prova de ingresso (PI): História (11)
Exame realizado na
1.ª fase de exames

Exame realizado na
2.ª fase de exames

Exame considerado como
PI na 1.ª fase dos
concursos de acesso

História A (623)

História B (723)

História A (623)

Exame considerado
como PI na 2.ª fase dos
concursos de acesso
Exame com melhor
classificação de entre os
realizados

Prova de ingresso (PI): Matemática (16)
Exame realizado na
1.ª fase de exames

Exame realizado na
2.ª fase de exames

Exame considerado
como PI na 1.ª fase dos
concursos de acesso

Matemática A (635)

Matemática B (735)

Matemática A (635)

Exame considerado
como PI na 2.ª fase dos
concursos de acesso
Exame com melhor
classificação de entre
os realizados
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Prova de ingresso (PI): Matemática Aplicada às Ciências Sociais (17)
Exame realizado na
1.ª fase de exames

Exame realizado na
2.ª fase de exames

Exame considerado
como PI na 1.ª fase dos
concursos de acesso

Matemática A (635)

Matemática B (735)

Matemática A (635)

Matemática A (635)

MACS (835)

Matemática A (635)

Matemática B (735)

MACS (835)

Matemática B (735)

Exame considerado como
PI na 2.ª/3.ª fases dos
concursos de acesso
Exame com melhor
classificação de entre os
realizados

14. Um exame final nacional realizado na 2.ª fase que satisfaça a mesma prova de ingresso
de outro exame realizado na 1.ª fase, do mesmo ano escolar, é considerado uma melhoria
de classificação para essa prova de ingresso, só podendo ser utilizado nesta qualidade
na 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior.
15. Quando ocorrer a sobreposição de dois exames no mesmo dia e hora, o aluno inscreve-se
e realiza obrigatoriamente na 1ª fase o exame, para aprovação ou melhoria de
classificação, correspondente à disciplina do seu plano de estudos, devendo inscrever-se
para a 2.ª fase no exame não realizado na 1.ª fase.
16. Quando se verificar a sobreposição a que se refere o número anterior, mas entre duas
disciplinas não pertencentes ao plano de estudos do aluno, este, no ato de inscrição para
a 1.ª fase, opta por um dos exames, devendo inscrever-se para a 2.ª fase no exame não
realizado na 1.ª fase.
17. Nos casos referidos nos dois números anteriores, a inscrição na 2.ª fase só deve ser
aceite se o aluno tiver realizado o outro exame calendarizado para o mesmo dia/hora na
1.ª fase.
21. 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 na escola secundária onde se inscrevem para os exames nacionais, juntamente
com o respetivo boletim de inscrição nos exames.
22. Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao ensino superior
no Guia Geral de Exames 2017.
Guia Geral de Exames 2017
Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino Superior
Disponível em:
Sítio da DGE/JNE: http://www.dge.mec.pt/informacoes
Portal da Direção-Geral do Ensino Superior: http://www.dges.gov.pt/pt
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( Extrato Regulamento de Exames - Despacho normativo n.º 1-A/2017 )
Artigo 15.º

Exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência
1 — Os exames finais nacionais destinam-se aos alunos dos cursos científico-humanísticos, sendo aplicados nos 11.º e
12.º anos de escolaridade.
2 — Para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior, realizam os exames finais nacionais os alunos provenientes
das seguintes ofertas:
a) Cursos científico-humanísticos na modalidade do ensino recorrente;
b) Cursos do ensino artístico especializado;
c) Cursos científico-tecnológicos com planos próprios;
d) Cursos profissionais;
e) Cursos vocacionais;
f) Outros cursos de nível secundário.

3 — De acordo com os Despachos n.os 2285/2009, de 16 de janeiro, e 2007-B/2013, de 1 de fevereiro, são elaborados a
nível de escola os exames das disciplinas bienais da componente de formação específica do curso científico-humanístico de
Línguas e Humanidades de:
a) Inglês (450) — iniciação;
b) Francês (317) — iniciação;
c) Espanhol (847) — continuação;
d) Alemão (801) — continuação.
4 — Os exames referidos no número anterior são equivalentes a exames nacionais apenas para efeito do cálculo da
classificação final de disciplina (CFD).
5 — As provas de equivalência à frequência são realizadas por alunos autopropostos, no ano terminal das disciplinas do ensino
secundário, no- meadamente, nos cursos científico-humanísticos, excluindo os do ensino recorrente, nos cursos do ensino artístico
especializado e nos cursos com planos próprios, de acordo com as respetivas matrizes curriculares.
6 — Excecionalmente, os alunos dos cursos tecnológicos podem, ainda, concluir as disciplinas em falta no seu plano de
estudos, através de provas de equivalência à frequência ou, no caso de existir oferta, através de exame final nacional, de acordo
com a sua opção, nos termos previstos nos artigos 16.º e 18.º
7 — São identificadas as disciplinas objeto de avaliação, o tipo e a duração das respetivas provas nos termos seguintes:
a) Exames finais nacionais do ensino secundário — Quadro VII;
b) Exames a nível de escola de línguas estrangeiras equivalentes a exames finais nacionais para efeitos de conclusão do
ensino secundário — Quadro VIII;
c) Provas de equivalência à frequência dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário — Quadro IX;
d) Provas de equivalência à frequência dos cursos tecnológicos do ensino secundário — Quadro X.
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Artigo 16.º
Condições de admissão aos exames finais nacionais
1 — Podem apresentar-se à realização de exames finais nacionais:
a) Os alunos internos dos cursos científico-humanísticos que na ava- liação interna da disciplina, a cujo exame se apresentam,
tenham obtido uma classificação igual ou superior a 8 valores no ano terminal e uma classificação interna final (CIF) igual ou
superior a 10 valores, calculada através da média aritmética simples, arredondada às unidades, das clas- sificações de cada um
dos anos em que a disciplina foi ministrada;
b) Todos os alunos autopropostos referidos nos n.os 4 a 9 do artigo 5.º .
2 — Os alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, dos cursos tecnológicos, dos cursos científicotecnológicos com planos próprios e dos cursos do ensino artístico especializado podem realizar, como alunos autopropostos,
os exames finais nacionais para certificar disciplinas do ensino secundário.
3 — Os alunos do ensino recorrente referidos no n.º 5 do artigo 5.º, em caso de não aprovação no exame, mantêm a classificação
dos módulos efetivamente capitalizados.
4 — Os alunos dos cursos científico-humanísticos, dos cursos científico-tecnológicos com planos próprios e os alunos
dos cursos do ensino artístico especializado só podem realizar exames nacionais desde que estejam ou tenham estado
matriculados no ano em que a disciplina é terminal.
5 — Os alunos dos cursos profissionais, dos cursos vocacionais, dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente e
de outros cursos de nível secundário que pretendam realizar e exames exclusivamente para prosseguimento de estudos e ou
como provas de ingresso, podem realizar exames finais nacionais, independentemente do ano do curso que frequentam,
devendo, contudo, ser acautelada a validade dos exames a utilizar como provas de ingresso.
6 — A 1.ª fase dos exames finais nacionais dos 11.º e 12.º anos tem carácter obrigatório para todos os alunos internos e
autopropostos, sem prejuízo do referido no n.º 8 do presente artigo, no n.º 1 do artigo 20.º e no legalmente estabelecido para
os alunos excluídos por faltas e para as melhorias de classificação.
7 — Podem realizar exames finais nacionais na 2.ª fase, os alunos que:
a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais nacionais na 1.ª 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 realizado na 1.ª fase, no mesmo ano
escolar, ou que tenham aprovado por frequência;
c) Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso e ou nas situações mencionadas
nos n.os 1 a 4 do artigo 17.º que tenham já sido realizados na 1.ª fase, no mesmo ano escolar.
8 — 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.
9 — Os alunos internos que não tenham obtido CFD igual ou superior a 10 valores, após a realização do exame final da 1.ª fase,
mantêm a qua- lidade de alunos internos na 2.ª fase de exames do mesmo ano escolar.
10 — Para os alunos referidos no número anterior, a CIF apenas se mantém válida até à 2.ª fase de exames do mesmo ano
escolar.
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11 — Os alunos de PLNM do 12.º ano de escolaridade dos cursos científico-humanísticos e dos cursos do ensino artístico
especializado, posicionados nos níveis de iniciação ou intermédio, realizam o exame final nacional de PLNM (839) de nível
intermédio, para conclusão do ensino secundário ou para prosseguimento de estudos, conforme o regime aplicável.
12 — Os alunos de PLNM, de nível avançado, que se encontrem a frequentar o 12.º ano de escolaridade e que tenham
concluído o nível intermédio no 11.º ano podem realizar como alunos internos o exame final nacional de PLNM (839), para
efeitos de conclusão do ensino secundário, tendo de realizar, obrigatoriamente, o exame final nacio- nal de Português (639),
caso anulem a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período.
13 — Os alunos que pretendam terminar os seus percursos formativos podem realizar os exames finais nacionais, nos termos
previstos no Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro.
14 — A utilização e validade dos exames finais nacionais como provas de ingresso constam de deliberações publicadas pela
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).
15 — Os exames finais nacionais são cotados de 0 a 200 pontos, sendo a classificação de exame (CE) expressa na escala de 0 a
20 valores.
16 — Os exames finais nacionais das disciplinas bienais e trienais dos cursos científico-humanísticos, duração e tipo de
prova são os constantes do Quadro VII.

Artigo 17.º
Exames a realizar para cálculo da CFCEPE
1 — Os alunos dos cursos do ensino artístico especializado, dos cursos profissionais e dos cursos vocacionais, com o curso
concluído no ano escolar 2012/2013 e seguintes, que pretendam prosseguir estudos no ensino superior realizam, como
autopropostos, o exame final nacional de Português (639), da componente de formação geral dos cursos científico-humanísticos,
e um outro exame final nacional, escolhido de entre os que são oferecidos para os vários cursos científico-humanísticos.
2 — Os alunos dos cursos científico-tecnológicos com planos pró- prios, que pretendam prosseguir estudos no ensino superior,
realizam, como autopropostos, o exame final nacional de Português (639), da componente de formação geral dos cursos
científico-humanísticos, e exames de uma disciplina trienal e de uma disciplina bienal, escolhidos de entre os que são oferecidos
na componente de formação específica dos vários cursos científico-humanísticos.
3 — Os alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino recor- rente ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março,
e do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que pretendam prosseguir estudos no ensino superior realizam os exames finais
nacionais de Português (639) da componente de formação geral, da disciplina trienal da componente de formação específica do
respetivo curso, bem como de duas disciplinas bienais da componente de formação específica escolhidas de entre as várias
disciplinas que integram os planos de estudos dos cursos científico-humanísticos ou, em alternativa, de uma destas disciplinas
bienais e de Filosofia (714) da componente de formação geral.
4 — No caso dos alunos que hajam concluído um curso de nível secundário, atual ou extinto, tenham ingressado em ano
letivo posterior em curso científico-humanístico do ensino recorrente e pretendam prosseguir estudos no ensino superior, a
classificação final de curso para efeito de prosseguimento de estudos (CFCEPE) corresponde à média aritmética simples,
arredondada às unidades, na escala de 0 a 200 pontos, das classificações dos quatro exames finais nacionais referidos no
número anterior.
5 — Para os alunos dos cursos referidos nos números anteriores mantêm-se válidos os exames finais nacionais
correspondentes aos programas curriculares homologados no âmbito do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, e realizados
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a partir do ano letivo de 2005/2006, desde que relativos a disciplinas de planos de estudos abrangidos por aquele normativo,
sem prejuízo do disposto no n.º 14 do artigo anterior, quando esses exames se constituem igualmente como provas de ingresso.
6 — Os exames a nível de escola de língua estrangeira equivalentes a exames nacionais não são elegíveis como provas de
ingresso no ensino superior nem para o cálculo da CFCEPE, no caso dos cursos profissionais, vocacionais, do ensino artístico
especializado, do ensino recorrente e científico-tecnológicos com planos próprios.
7 — Os alunos titulares de cursos de nível secundário anteriores ao Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, que pretendam
prosseguir estudos no ensino superior, apenas necessitam de realizar os exames finais nacionais nas disciplinas que elegerem
como provas de ingresso.
8 — Os alunos de cursos do ensino artístico especializado ou de cursos profissionais concluídos em anos letivos anteriores ao de
2012-2013 que pretendam prosseguir estudos no ensino superior apenas necessitam de realizar os exames finais nacionais nas
disciplinas que elegerem como provas de ingresso.
9 — Os alunos titulares de cursos de aprendizagem do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e de
outras entidades, cursos de educação e formação (CEF), cursos de educação e formação de adultos (EFA), cursos
tecnológicos, outros cursos ou percursos de nível secundário extintos, e ainda aqueles que tenham terminado um processo
de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), de nível secundário, que pretendam prosseguir
estudos no ensino superior apenas necessitam de realizar os exames finais nacionais nas disciplinas que elegerem como provas
de ingresso.
Artigo 18.º
Condições de admissão às provas de equivalência à frequência
1 — Aos alunos dos cursos científico-humanísticos, excluindo os cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, é
facultada a apre- sentação a provas de equivalência à frequência em qualquer disciplina não sujeita a exame final nacional,
independentemente do ano e do plano de estudos a que pertença, desde que frequentem ou tenham frequentado o ano terminal da
disciplina.
2 — Aos alunos dos 10.º e 11.º anos dos cursos tecnológicos, cursos científico-tecnológicos com planos próprios e dos cursos
do ensino ar- tístico especializado é autorizada a realização de provas de equivalência à frequência de disciplinas terminais
naqueles anos de escolaridade.
3 — Aos alunos do 12.º ano dos cursos tecnológicos, cursos científico-tecnológicos com planos próprios e dos cursos do
ensino artístico especializado é facultada a apresentação a provas de equivalência à frequência em qualquer disciplina
terminal, independentemente do ano e do plano de estudos a que pertença.
4 — Nos cursos científico-humanísticos, excluindo os cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, nos cursos
tecnológicos, nos cursos científico-tecnológicos com planos próprios e nos cursos do ensino artístico especializado, os
alunos a que se refere a alínea d) do n.º 4 do artigo 5.º podem ser admitidos à prestação de provas de equivalência à
frequência dos 10.º, 11.º e 12.º anos, consoante o respetivo plano de estudos.
5 — A 1.ª fase das provas de equivalência à frequência tem carácter obrigatório para todos os alunos que as pretendam realizar,
à exceção do previsto no n.º 1 do artigo 20.º e no legalmente estabelecido para os alunos excluídos por faltas e para as melhorias
de classificação.
6 — Os alunos que realizaram provas de equivalência à frequência na 1.ª fase podem ser admitidos à 2.ª fase desde que:
a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram estas provas na 1.ª fase, por não terem obtido 10 valores
na classificação final da disciplina (CFD);
b) Pretendam realizar melhoria de classificação em disciplinas reali- zadas na 1.ª fase, no mesmo ano escolar.
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7 — Um aluno pode realizar na 2.ª fase provas de equivalência à frequência que não pertençam ao seu plano de estudos,
desde que tenha realizado na 1.ª fase prova de equivalência à frequência ou exame na- cional do seu plano de estudos
calendarizados para o mesmo dia e hora, sendo aquelas equiparadas a provas realizadas na 1.ª fase.
8 — As provas de equivalência à frequência tipo e duração constam dos Quadros IX, X e XII.
9 — Nas provas constantes dos Quadros IX, X e XII constituídas por duas componentes, é obrigatória a realização de ambas as
componentes na mesma fase.
10 — O Quadro XII não contempla as provas de equivalência à fre- quência de disciplinas de currículos específicos, sendo a
sua tipologia, duração e ponderação da competência das escolas onde estes currículos são lecionados.
11 — As provas de equivalência à frequência são cotadas de 0 a 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de
0 a 20 valores, arredondada às unidades.
12 — Sem prejuízo do disposto no n.º 10 do presente artigo, a classificação das provas constituídas por duas componentes é
expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes:
a) Nas provas com componente escrita e oral (EO), a componente escrita tem o peso de 70 % e a componente oral de 30 %;
b) Nas provas escritas com componente prática (EP), o peso a atribuir a cada uma das componentes traduz a relevância de
cada componente no currículo, conforme consta do Quadro XI.

Artigo 19.º
Melhoria de classificação de disciplinas através de exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência
1 — Os alunos dos cursos científico-humanísticos, incluindo os do ensino recorrente, os alunos dos cursos
científico-tecnológicos com planos próprios e os alunos dos cursos do ensino artístico especiali- zado que, tendo obtido
aprovação em disciplinas terminais do 11.º ou 12.º ano, pretendam melhorar a sua classificação podem requerer exames
finais nacionais na 2.ª fase do ano escolar em que concluíram a disciplina, bem como em ambas as fases de exame do ano
escolar seguinte, apenas sendo considerada a nova classificação se for superior à anteriormente obtida.
2 — Os alunos dos cursos científico-humanísticos, excluindo os do ensino recorrente, os alunos dos cursos científicotecnológicos com planos próprios, dos cursos tecnológicos e os alunos dos cursos do ensino artístico especializado que, tendo
obtido aprovação em disci- plinas terminais do 10.º, 11.º ou 12.º ano, não sujeitas a exame nacional, pretendam melhorar a
sua classificação podem requerer provas de equivalência à frequência apenas na 2.ª fase do ano escolar em que concluíram a
disciplina, bem como em ambas as fases de provas do ano escolar seguinte, apenas sendo considerada a nova classificação se
for superior à anteriormente obtida.
3 — Os alunos internos que tenham obtido aprovação em disciplinas, após a realização dos exames finais nacionais da 1.ª fase,
podem realizar os respetivos exames para melhoria de classificação na 2.ª fase, apenas na qualidade de alunos internos.
4 — Para os alunos referidos no número anterior, a CIF mantém-se válida até à 2.ª fase de exames do mesmo ano escolar.
5 — Para efeito de melhoria de classificação são válidos somente os exames nacionais e provas de equivalência à frequência
prestados mediante provas de disciplinas com o mesmo programa e código de exame em que os alunos obtiveram a primeira
aprovação.
6 — Não é permitida a realização de exames nacionais e provas de equivalência à frequência para melhoria de classificação
em disciplinas cuja aprovação foi obtida em sistemas educativos estrangeiros.
7 — Os exames prestados exclusivamente como provas de ingresso para acesso ao ensino superior só são considerados para
a melhoria da classificação do curso do ensino secundário, para efeitos do concurso de acesso ao ensino superior, se forem
observadas as condições referidas nos n.os 5 e 6 do presente artigo.
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SECÇÃO III
Situações excecionais

Artigo 20.º
Condições excecionais de realização de provas e exames — Ensinos básico e secundário
1 — Os alunos que faltarem à 1.ª fase das provas finais, dos exa- mes 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 ou os exames a que faltaram, desde que autorizados pelo diretor da escola, no caso dos alunos do ensino
básico, ou pelo Presidente do JNE, no caso dos alunos do ensino secundário, após análise caso a caso, sendo que a falta
injustificada a uma prova da 1.ª fase impede o aluno de realizar essa prova na 2.ª fase.
2 — Nas situações referidas no número anterior, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve apresentar
requerimento e a respetiva justificação ao diretor da escola no prazo de cinco dias úteis a contar do dia seguinte ao da realização
da prova a que o aluno faltou, prazo após o qual os requerimentos serão liminarmente indeferidos.
3 — Nos casos de natureza clínica, o processo deve integrar obri- gatoriamente declaração médica circunstanciada, com
referência aos condicionalismos relevantes que levaram à não comparência do aluno na 1.ª fase, bem como o período previsto
para a situação de impedimento.
4 — Em situações sigilosas, os documentos comprovativos, referidos no número anterior ou outros, devem ser entregues em
envelope fechado ao diretor da escola.
5 — O processo, a ser instruído na escola, integra, além do requerimento, cópias dos seguintes documentos: boletim de
inscrição (quando aplicável) e documentos emitidos por entidades competentes que comprovem inequivocamente a situação
grave que impediu o aluno de efetuar as provas e exames na 1.ª fase.
6 — No caso dos alunos do ensino secundário, o diretor da escolar submete na plataforma eletrónica do JNE — Autorização
para realização de provas e exames na 2.ª fase, os processos referidos no número anterior, devidamente instruídos, para análise
e para decisão do Presidente do JNE, impreterivelmente até ao dia útil seguinte ao prazo referido no n.º 2 do presente artigo.
7 — A classificação final das disciplinas sujeitas a provas finais dos alunos internos referidos na alínea c) do n.º 3 do
artigo 13.º é calculada nos termos definidos para os alunos internos que realizaram provas finais na 1.ª fase.
8 — Os exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência realizados na 2.ª fase, só podem ser utilizados na 2.ª 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.
9 — São admitidos condicionalmente à prestação de provas e exams os alunos cuja situação escolar suscite dúvidas que não
possam estar esclarecidas até ao momento da sua realização ou que, por qualquer motivo, não constem da pauta de chamada,
sem prejuízo do estipulado n.º 3 do artigo 6.º
10 — O aluno realiza a prova ou exame condicionalmente quando, não reunindo condições de admissão, interpuser recurso
da avaliação final do 3.º período letivo, ficando a validação e divulgação do resultado dependente de decisão favorável.
11 — Nos casos previstos nos n.os 9 e 10 do presente artigo, a informação relativa à situação escolar dos alunos tem
obrigatoriamente de ser suprida até à data de afixação das classificações das provas e dos exames, sem prejuízo das disposições
específicas aplicáveis a ofertas de educação e formação.
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CALENDÁRIO DE PROVAS / EXAMES SECUNDÁRIO
Junho
8

12

19

21

2017
Julho
22

23

26

27

19

20

21

24

Ensino Secundário
Alemão-501

1ª F

Biologia e Geologia-702

1ª F

Desenho A-706

2ª F
2ª F

1ª F

2ª F

Economia A-712

1ª F

2ª F

Espanhol-547

1ª F

2ª F

Filosofia-714

1ª F

2ª F

Francês-517

1ª F

Física e Química A-715

1ª F

Geografia A-719

1ª F

2ª F
2ª F
2ª F

Geometria Descritiva A-708

1ª F

História A-623

1ª F

História B-723

1ª F

História da Cultura e das Artes-724

2ª F
2ª F

1ª F

2ª F

Inglês-550

1ª F

Latim A-732

2ª F

2ª F

1ª F

2ª F

Literatura Portuguesa-734

1ª F

2ª F

Matemática A-635

1ª F

2ª F

Matemática Aplicada às Ciências
Sociais-835

1ª F

2ª F

Matemática B-735

1ª F

2ª F

PLNM-839

1ª F

2ª F

Português-239

1ª F

2ª F

Português-639

1ª F

2ª F

O calendário de provas e exames internos e nacionais a realizar nesta escola, será afixado no
polivalente e publicado na sítio web da escola (www.esviriato.pt), a partir de meados de maio.

