Alerta aos alunos:
Prazo de inscrição para a 1.ª fase
28 de fevereiro a 18 de março
Prazo de inscrição para a 2.ª fase
12 a 16 de julho
- Não deixar para os últimos dias a inscrição nos exames nacionais.
- O boletim de inscrição é assinado pelo encarregado de educação ou pelo aluno
quando maior.
- Toda a informação necessária está disponível na página da escola
Pontos da Norma 01
5. Alunos do ensino secundário que anularem a matricula numa determinada
disciplina, após a terceira semana do 3º período letivo, estão impedidos de realizar
exame final nacional ou prova de equivalência à frequência desta disciplina, no
presente ano letivo.
14. A inscrição para a realização de exames finais nacionais na 2.ª fase é obrigatória.
15. 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.
19. Quando ocorrer a sobreposição de dois exames no mesmo dia e hora, o aluno
inscreve-se e realiza obrigatoriamente na 1.ª 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.
27. 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.
28. Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao ensino
superior no Guia Geral de Exames 2019.
Página inicial da DGES http://www.dges.gov.pt/guiaexames/
Instruções de Preenchimento do boletim de inscrição
http://www.dges.gov.pt/guiaexames/mod0133.html
Guia Geral de Exames http://www.dges.gov.pt/guiaexames/GuiaGeralExames2019.pdf
Pedido de atribuição de senha(ponto 27)
https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx

