
 

 

 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Legislação  

 Despacho nº8651/2014, 3 de julho 

 Despacho nº 12236/2014, 3 de outubro 

 Despacho nº 6-A/2015, 5 de março 

 Ofício –circular/S-DGE/2014/4768 

 Deliberação nº 223/2015, 25 de fevereiro 

 Norma JNE /01/2016  

 Guia geral de exames 2016 

 Regulamento de exames 2016 

INFORMAÇÕES 

 Quem deve inscrever-se para os exames (nacionais, provas de equivalência à frequência, exames a nível 

de escola para alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente)? 

Devem inscrever-se os alunos: 

⋅ Que tenham de realizar exames para a aprovação em disciplinas dos seus cursos de ensino secundário; 

⋅ Que pretendam realizar melhoria de classificação de disciplinas do ensino secundário em que já obtiveram 

aprovação; 

⋅ Que pretendam realizar provas de ingresso. 

Os alunos internos e autopropostos têm de se inscrever obrigatoriamente na 1.ª fase dos exames finais nacionais e 

das provas de equivalência à frequência do ensino secundário dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, nos prazos 

definidos no calendário anual de exames, quer para aprovação, melhoria de classificação ou exclusivamente para 

ingresso. 

Os alunos internos e autopropostos que faltarem à 1.ª fase dos exames finais nacionais e provas de equivalência à 

frequência do ensino secundário não são admitidos à 2.ª fase, de acordo com o prescrito no Regulamento das Provas 

e dos Exames do Ensino Básico e Secundário. 

 

 



 

 

 Em que prazos decorre a inscrição para os exames? 

As inscrições para os exames do ensino secundário, seja qual for o fim a que se destinam (aprovação na disciplina, 

melhoria de classificação, prova de ingresso), realizam-se nos seguintes prazos: 

Prazo normal de inscrição para a 1.ª fase 
-de 10 de março a 18 de março de 2016 

 
A inscrição na 1.ª fase é de caráter obrigatório, quer se trate de provas para aprovação, melhoria ou exclusivamente 

para ingresso.  

Os prazos de inscrição para admissão às provas de equivalência à frequência são os estabelecidos  anteriormente , 

exceto para os alunos que anularem a matrícula até ao 5º dia útil do 3.º período letivo, os quais devem efetuar a sua 

inscrição nos dois dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula. 

 

2ª fase 

Prazo normal de inscrição para a 2.ª fase 
13 a 15 de julho de 2016 

As inscrições na 2.ª fase são de carácter obrigatório e destinam-se: 

a) aos alunos que pretendem realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina realizada na 1.ª fase, no 

mesmo ano letivo;  

b) aos alunos que pretendam melhoria em disciplinas, do presente ano lectivo em que obtiveram aprovação. 

c) aos alunos que pretendam repetir exames finais nacionais que se constituam exclusivamente como provas 

de ingresso e que tenham já sido realizados na 1ªfase,independentemente da classificação obtida; 

d) aos alunos internos e  autopropostos e que não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram 

exame na 1ªfase. 

e) aos alunos com sobreposição de exames. 

f) aos alunos excluídos por faltas*. 

*Os alunos que ficarem excluídos por faltas numa disciplina só podem apresentar-se ao respetivo  exame final 

nacional na 2.ª fase desse mesmo ano letivo, na qualidade de autopropostos, de  acordo com o estipulado na alínea 

b) do n.º 4 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar,  aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 Em que exames  deve o aluno inscrever-se? 

Os alunos do 11.º ano de escolaridade, quer sejam internos ou autopropostos, inscrevem-se obrigatoriamente 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 opção do aluno. 

No ato de inscrição para admissão dos exames finais nacionais do ensino secundário o aluno fica vinculado, até ao 

final do ano letivo, nas duas disciplinas bienais que optou. 

Os alunos só poderão alterar a opção tomada 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. 



Os alunos do 12.º ano de escolaridade, quer sejam internos ou autopropostos, realizam obrigatoriamente, para 

conclusão do curso, exame final nacional na disciplina de Português da componente de formação geral e na 

disciplina trienal da componente de formação específica; 

O elenco dos exames finais nacionais do ensino secundário consta da Tabela A (Anexo IX) da Norma 1/JNE/2016.  

 

Quem pode candidatar-se à 2ª fase dos exames? 

Só podem ser admitidos à 2.ª fase dos exames finais nacionais os alunos que realizaram provas na 1.ª fase e desde 

que: 

a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais nacionais na 1.ª fase – inscrição 

obrigatória  na 2.ª fase; 

b) Pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina realizada na 1.ª fase, no mesmo ano letivo – 

inscrição obrigatória na 2.ª fase. 

c) Pretendam repetir o exame final nacional de qualquer disciplina realizada na 1.ª fase e que se constitua 

exclusivamente como prova de ingresso – inscrição obrigatória na 2.ª fase. 

Só podem ser admitidos à 2.ª fase das provas de equivalência à frequência os alunos que realizaram provas na 1.ª 

fase e desde que: 

a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram estas provas na 1.ª fase, ou seja, que não 

obtiveram 10 valores na classificação final da disciplina (CFD) - inscrição obrigatória na 2.ª fase; 

b) Pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer disciplina realizada na 1.ª fase, no mesmo ano letivo - 

inscrição obrigatória na 2.ª fase. 

- Podem ainda realizar exames na 2.ª fase os alunos que pretendam realizar melhoria de classificação em qualquer 

disciplina concluída por frequência no mesmo ano letivo – inscrição obrigatória na 2.ª fase. 

 Em que fase da candidatura de acesso ao ensino superior pode o aluno utilizar os exames realizados em 

cada uma das fases? 

As provas de exame realizadas na 1.ª fase do calendário dos exames finais nacionais são elegíveis para a candidatura 

à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. As provas de exame realizadas na 2.ª fase do 

calendário dos exames finais nacionais são elegíveis apenas para a candidatura à 2.ª fase do Concurso Nacional de 

Acesso ao Ensino Superior. Nos anos escolares subsequentes, o exame realizado em 2ª fase pode incorporar a 

classificação final do ensino secundário para candidatura a qualquer das fases de acesso ao ensino superior. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

As provas de exame realizadas em anos anteriores e que se consideravam elegíveis para a 1.ª fase do concurso de 

acesso ao ensino superior mantêm essa condição para o presente ano lectivo e seguintes, enquanto forem válidas 

para esse fim. As provas realizadas em anos anteriores, apenas elegíveis para a 2.ª fase do concurso de acesso ao 

ensino superior mantêm também essa condição para o presente ano letivo e seguintes, enquanto forem válidas para 

esse fim. 

 

 Acesso ao ensino Superior – DGES 

 

 Candidatura ONLINE ( obrigatória) 


