
 
 
 

 
 
 

1. De acordo com o Despacho Normativo n.º 4-A/2018 a 
inscrição para a 1ª fase dos exames a nível nacional e de 
equivalência à frequência, para os alunos de 11º e 12º ano, 
decorre  de 16 de fevereiro a 1 de março. 

 
 

2. Os impressos encontram-se à venda na papelaria da Escola. 
 
 

3. De forma a facilitar o preenchimento dos impressos, as 
inscrições vão ser feitas no horário abaixo indicado dentro 
da sala de aula (20-26 de fevereiro), sob a orientação da 
professora Manuela Sá e um elemento dos Serviços 
Administrativos.  
 
 
Os alunos devem, na data e hora indicadas, de acordo com o 
mapa anexo, ser portadores: 

 Impressos (não devem preencher nada previamente); 

 BI ou cartão de Cidadão; 

 Impresso da candidatura on-line (alunos de 12ºano). 
 
IMPORTANTE: É necessário conhecerem a sua naturalidade 
(freguesia e concelho), que está oculta no cartão de cidadão, 
bem como a morada atual e o email do Encarregado de 
Educação. 

 
 

INSCRIÇÃO PARA A 1ª FASE DE EXAMES 
NACIONAIS E EXAMES DE EQUIVALÊNCIA À 

FREQUÊNCIA do ENSINO SECUNDÁRIO 
 



4. Os alunos que queiram inscrever-se em disciplinas como 
externos (autopropostos), seja de equivalência à 
frequência, extra curriculares ou para melhoria de 
classificação, devem ter o cartão eletrónico carregado com 
dinheiro suficiente para pagar as propinas dessas inscrições, 
conforme preços indicados no “Guia Geral de Exames” a 
publicitar na página da escola. 
 
 

5. Os alunos que por algum motivo não realizem a inscrição na 
data assinalada devem fazê-lo na secretaria, no horário de 
expediente no período legalmente determinado (até 1 de 
março). 
 
 

6. Após esta data a inscrição está sujeita ao pagamento 
suplementar de 25€. 

 
 

 

 

 
 
 

3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ª Feira 2ªfeira 

20/02 21/02 22/02 23/02 26/02 

Tª Sala Tª Sala Tª Sala Tª Sala Tª Sala 

09h05/9h50   11ºB 1 12ºC 175     

10h10/10h55 12ºG 124 12ºH 174 11ºE 124 12ºB 124 12ºA 124 

10h55/11h40           

11h55/12h40 12ºE 85 11ºH 23   11ºG 59 
12º 
D+F 

85 

12h40-13h25   
Ensino 

profissional 
124       

  

15h30/16h15     11ºC 1 11ºA 58 11ºD 58 

16h15/17h00         11ºF 81 


