
 

 

 

ENSINO RECORRENTE 

 
 

 

Legislação 
 

 Regulamento das provas e dos exames do ensino secundário (Despacho normativo n.º 1-D/2016 de 
4 de março) 

 

INFORMAÇÕES 

 

 Quem deve inscrever-se para os exames nacionais? 
 

Devem inscrever-se os alunos do ensino recorrente que pretendam ingressar no ensino superior ou que: 

a) Pretendam obter aprovação, independentemente do número de módulos capitalizados e do regime de 

frequência da disciplina; 

b) Pretendam obter melhoria de classificação em disciplinas já concluídas; 

c) Tenham ficado excluídos por faltas nos no ano terminal da disciplina, pela aplicação do previsto na alínea 

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

no n.º 10 do artigo 9.º e pretendam realizar provas na 2.ª fase desse mesmo ano escolar. 

Independentemente da finalidade da inscrição, os alunos devem inscrever-se sempre na qualidade de 

autopropostos. 
 

 Que exames deve realizar um aluno do ensino recorrente que pretenda candidatar-se ao ensino 
superior? 

 

Os alunos do ensino recorrente devem realizar os seguintes exames: 
 

- Português (639) da componente de formação geral, da disciplina trienal da componente de formação 
específica do respetivo curso (MATEMÁTICA, no caso dos cursos de Ciências e Tecnologias e de Ciências 
Socioeconómicas; HISTÓRIA, no caso do curso de Línguas e Humanidades; DESENHO, no caso do curso de 
Artes Visuais )  

- e 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. 

 

Os alunos do ensino recorrente podem realizar os exames finais nacionais para efeito de prosseguimento de 

estudos, independentemente do número de módulos concluídos do curso que se encontrem a frequentar, 

devendo contudo acautelar a validade das provas de ingresso. 

 

 



Para o cálculo da classificação de acesso ao ensino superior dos cursos científico-humanísticos do ensino 

recorrente, mantêm -se válidos os exames finais nacionais realizados desde o ano letivo de 2005/2006, 

tendo em atenção que os exames que servem de prova de ingresso apenas são válidos no ano da sua 

realização e nos dois anos seguintes 

 

 Em que prazos decorre a inscrição para os exames? 
 

As inscrições realizam-se nos seguintes prazos: 
 
 

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

 

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

          A inscrição na 1.ª fase é de caráter obrigatório. 

As inscrições na 2.ª fase destinam-se: 

a) 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; 

b) aos alunos com sobreposição de exames. 
 

O elenco dos exames finais nacionais do ensino secundário consta do QUADRO II do Regulamento das provas e 
dos exames do ensino secundário (Despacho normativo n.º 1-D/2016 de 4 de março). 

 

 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. 
 

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 letivo 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) 
 


