ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO – 402977

Informação aos alunos
Provas e Exames
Prazos para inscrição

1ª fase

2ª fase

Não necessitam de
inscrição

------

11 a 24 de março

------

------

15 e 16 de julho

Nos dois dias úteis
após afixação das
pautas de avaliação
final

15 e 16 de julho

ENSINO BÁSICO
Para admissão às provas finais de Português e Matemática:


Alunos do 9º ano do ensino básico.



Alunos do CEF se pretenderem prosseguir estudos num curso cientificohumanístico.



Alunos do 9º ano do ensino básico retidos, em consequência da avaliação
ou por faltas, no final do 3º período.

Para admissão a provas de equivalência à frequência:


Alunos do 9º ano do ensino básico retidos, em consequência da avaliação
ou por faltas, no final do 3º período.
Realizam, na 1ª fase, provas de equivalência à frequência às disciplinas (exceto
Português e Matemática) em que têm classificação inferior a 3 ou a todas (se foram
excluídos por faltas).
Podem realizar, na 2ª fase, provas de equivalência à frequência nas disciplinas a
que não tiveram classificação positiva na fase anterior.

ENSINO SECUNDÁRIO
Para admissão aos exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência:


Alunos do 11º ou 12º ano, para aprovação
(nas disciplinas em que estão matriculados ou em disciplinas em que tenham
estado matriculados, no 11º ou 12º ano, em anos anteriores)



Alunos do 11º ou 12º ano que anulem a disciplina até ao final da penúltima
semana do 3º período



Alunos do 11º ou 12º ano, para aprovação em disciplinas que
frequentaram, tendo acabado com classificação negativa no final do 3º
período

11 a 24 de março
11 a 24 de março
ou
nos dois dias uteis
seguintes ao da
anulação
Nos dois dias úteis
após afixação das
pautas de avaliação
sumativa final

16 e 17 de julho

16 e 17 de julho

16 e 17 de julho



Alunos do 11º ou 12º ano, para melhoria

------

16 e 17 de julho



Alunos do 11º ou 12º ano que tenham sido excluídos por faltas

------

16 e 17 de julho

Viseu, 10 de março de 2020.

