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EXAMES FINAIS NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO  
 

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

 
Prazo normal de inscrição para a 2.ª fase: 

13 A 15 de julho 

 

Os alunos devem dirigir-se para o efeito aos Serviços Administrativos 

 

A 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade tem caráter obrigatório para 

todos os alunos internos e autopropostos, ficando a 2.ª fase reservada para os alunos que: 

- não tenham obtido aprovação na 1.ª fase do mesmo ano letivo; 

- tendo obtido aprovação em disciplinas terminais dos 11.º ou 12.º anos, no presente ano letivo, pretendam 

melhorar a sua classificação; 

- pretendam realizar exames finais nacionais que se constituam exclusivamente como provas de ingresso ou 

para prosseguimento de estudos, já realizados na 1.ª fase; 

- pretendam 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, sendo aqueles 

equiparados a exames da 1.ª fase, para todos os efeitos; 

- tenham obtido aprovação em disciplinas, após a realização dos exames finais nacionais na 1.ª fase e 

queiram fazer melhoria de classificação às mesmas ainda na qualidade de alunos internos. 

 

Os alunos internos que não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais 

nacionais na 1.ª fase têm de proceder à respetiva inscrição para a 2.ª fase, mas estão isentos do pagamento 

da mesma.  

 

Os alunos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem aprovação, devem 

inscrever-se ou alterar a sua condição para alunos autopropostos, mediante o preenchimento de um novo 

boletim de inscrição, para os exames finais nacionais ou provas de equivalência à frequência da 1.ª fase, 

nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas da avaliação sumativa final do 3.º período. 

 

Os alunos autopropostos que não obtiveram aprovação nas disciplinas em que realizaram exames finais 

nacionais na 1.ª fase têm de proceder à respetiva inscrição para a 2.ª fase. 

 

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

final nacional ou prova de equivalência à frequência na 2.ª fase desse mesmo ano letivo, na qualidade de 

autopropostos. 
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Os alunos internos e autopropostos do ensino secundário que pretendam efetuar melhoria de classificação 

nas disciplinas realizadas na 1.ª fase têm obrigatoriamente de proceder à respetiva inscrição nas provas e 

exames da 2.ª fase. 

 

Os alunos que faltarem à 1.ª fase dos exames finais nacionais ou das provas de equivalência à frequência, 

por motivos de saúde ou outros não imputáveis ao aluno, podem, excecionalmente, realizar os exames finais 

nacionais e/ou as provas de equivalência à frequência, na 2.ª fase, desde que autorizados pelo presidente 

do JNE, após análise caso a caso. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve apresentar 

requerimento e a respetiva justificação ao diretor no prazo de três dias úteis a contar do dia seguinte ao da 

realização da prova a que o aluno faltou. 

 

Os prazos de inscrição para as provas de equivalência à frequência são os mesmos estabelecidos para os 

exames nacionais.          

                    

Para mais informações, consultar o despacho normativo n.º 1-D/2016, publicado no Diário da República, 

em 4 de março de 2016. 

 

As Normas 01/JNE/2016, 02/JNE/2016 e o Guia Geral dos Exames, assim que editados, serão publicados 

na página do nosso Agrupamento e/ou poderão ser consultados no IAVE (Instituto de Avaliação Educativa). 

Chama-se também a atenção para a consulta do site da Direção Geral de Educação do Ensino Superior 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt para os alunos que se encontrem a concluir o ensino secundário. 

 

 

      


