
 

 

 
 

 

INFORMAÇÃO N.º 06-2015/16 

Exames Nacionais-Ensino Secundário 

Alunos do Ensino Secundário e respetivos Encarregados de Educação 

 

Informa-se que os prazos de inscrição para os exames finais nacionais e provas de 

equivalência à frequência do ensino secundário – 2016, de acordo com o Despacho 

normativo n.º 1-D/2016, de 04 de março, são os que constam da tabela seguinte: 

Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à 

Frequência 

Prazos de inscrição 

1.ª Fase 2.ª Fase 

Alunos internos - para aprovação 10 a 18 de março 13 a 15 de 

julho Alunos internos - para melhoria de classificação Não aplicável 

Alunos autopropostos referidos nas alíneas a), c), e d) do 

n.º 1 do artigo 3.º 

10 a 18 de março 13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos que anularam a matrícula após o dia 

18 de março e até ao 5.º dia útil do 3.º período letivo 

(alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º) 

Nos dois dias úteis seguintes ao da 

anulação da matrícula 

13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos que pretendem concluir disciplinas 

cujo ano terminal frequentaram sem aprovação (alínea b) 

do n.º 1 do artigo 3.º) 

Nos dois dias úteis seguintes ao da 

afixação das pautas de avaliação 

sumativa final do 3.º período letivo 

13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos que pretendem realizar exames 

finais nacionais de disciplinas que não pertençam ao seu 

plano de estudos, desde que tenham realizado na 1.ª fase 

outro exame calendarizado para o mesmo dia e hora. (n. º 

9 do artigo 9.º) 

Não aplicável 13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos que pretendem melhorar a 

classificação de disciplinas aprovadas em anos letivos 

anteriores (alínea e) do n.º1 e b) do nº 2 do artigo 3.º) 

10 a 18 de março 13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos que obtiveram aprovação, no 

presente ano letivo, em disciplinas terminais dos 11.º ou 

12.º anos e pretendam melhorar a sua classificação (alínea 

e) do n.º 1 e b) do nº 2 do artigo 3.º) 

Não aplicável 13 a 15 de 

julho 

Alunos autopropostos excluídos por faltas (alínea f) do n.º 

1 e c) do nº 2  do artigo 3.º) 

Não aplicável 13 a 15 de 

julho 

Boletins de inscrição 
1ª fase – Mod. 0133 (€ 1,40) 

2ª fase – Mod. 0134 (€ 1,40) 

São adquiridos na papelaria da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro 

S. Romão do Coronado, 09 de março de 2016 
O Diretor 

 
_______________________________  

Renato Jorge Cruz Carneiro 
 


