
INFORMAÇÃO 

INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES FINAIS 
NACIONAIS, PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E 

EXAMES A NÍVEL DE ESCOLA 
11º e 12ºanos 

ANO LETIVO 2018/2019 
 

De acordo com o Despacho Normativo nº 3-A/2019, os exames finais nacionais 

têm lugar em duas fases a ocorrerem em junho e julho. A primeira fase dos exames 

nacionais do 11º e 12ºanos tem caráter obrigatório para todos os alunos internos e 

autopropostos. 

 

Prazos de Inscrição para a 1ª fase dos Exames Finais Nacionais, Provas de 

Equivalência à Frequência e Exames a Nível de Escola 

 

Prazo Normal: de 28 de fevereiro a 18 de março 

 

Prazo de Inscrição para a 2ª Fase dos Exames Finais Nacionais, Provas de 

Equivalência à Frequência e Exames a Nível de Escola - Os alunos internos e 

autopropostos que não obtiveram aprovação nas disciplinas em que realizaram exames 

finais nacionais na 1ª fase têm de proceder à respetiva inscrição para a 2ª fase. 

 

Prazo único – 12 a 16 de julho 

 

Se após a inscrição, o aluno perder a condição de aluno interno, por 

anulação de matrícula até à penúltima semana do presente ano letivo ou por não ter 

reunido as condições de admissão a exame, no final do ano letivo, deve proceder ao 

preenchimento de um novo boletim, assinalando a quadrícula N (Não), dado que 

passa a ser aluno autoproposto nessa disciplina. Este procedimento deverá ser efetuado 

nos dois dias seguintes ao da anulação de matrícula ou após afixação das pautas de 

terceiro período. 

Os alunos que ficarem excluídos por faltas podem inscrever-se nos exames 

nacionais ou provas de equivalência à frequência apenas na 2ª fase, na qualidade de 

alunos autopropostos, mediante o preenchimento de um novo boletim de inscrição. 



 

Os alunos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram 

sem aprovação, devem inscrever-se ou alterar a sua condição para alunos autopropostos 

nos dois dias úteis a seguir à afixação das pautas do 3º período, para poderem realizar 

exames na 1ª fase. 

Os alunos que tencionam candidatar-se ao ensino superior público devem 

pedir a senha de acesso ao sistema de candidatura online (sítio da DGE/JNE: 

http://www.dges.gov.pt/online e apresentar o recibo do pedido de atribuição de senha na 

escola, juntamente com o respetivo boletim de inscrição nos exames. 
 

Encargos de inscrição  

• Os alunos internos estão isentos do pagamento da propina de inscrição; 

• Os alunos autopropostos estão sujeitos ao pagamento de 3 euros por disciplina; 

• Os alunos internos e autopropostos que se inscrevam em provas de exames 

finais nacionais ou provas de equivalência à frequência para melhoria de 

classificação estão sujeitos ao pagamento de 10 euros por disciplina; 

• Os alunos que se inscrevam fora de prazo devem redigir um requerimento ao 

Presidente do Conselho Executivo a solicitar autorização para tal e estão 

sujeitos ao pagamento suplementar de 25 euros. 

 

 Os impressos para a inscrição nos exames encontram-se à venda na papelaria da 

escola. 

Depois de preenchidos, os impressos serão entregues no gabinete do aluno, de 

acordo com o calendário em anexo.  

 

                                             Funchal, 28 de fevereiro de 2019 

Pel’ O Conselho Executivo 


