Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra
Escola Básica e Secundária de Gama Barros (Escola Sede)
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EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS PODEM OS ALUNOS REALIZAR PROVAS NA 2.ª FASE DE EXAMES?
Só podem ser admitidos à 2.ª fase dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à
frequência, mediante inscrição obrigatória os alunos que realizaram provas na 1.ª fase, desde que:


Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram exames nacionais na 1.ª fase,
como alunos internos;



Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram provas ou exames na 1.ª fase,
como alunos autopropostos;



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



Pretendam repetir o exame final nacional de qualquer disciplina realizada na 1.ª fase que se
constitua como prova de ingresso ou para prosseguimento de estudos.

A 2.ª fase destina-se ainda, mediante inscrição obrigatória, aos alunos que:


Pretendam realizar exames na 2.ª fase para melhoria de classificação em qualquer disciplina
concluída por frequência no presente ano letivo de 2018/2019.



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.



Estejam excluídos por faltas na disciplina e que só podem inscrever-se para o 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.

Todos os alunos que pretendam realizar provas e exames na 2.ª fase têm de proceder à respetiva
inscrição.
Os exames realizados na 2.ª fase:


só podem ser utilizados, como provas de ingresso, na candidatura à 2.ª fase dos concursos de
acesso ao ensino superior, no próprio ano escolar ou nos dois anos subsequentes;

Excecionam-se desta limitação os exames de disciplinas não pertencentes ao plano de estudos
realizados na 2.ª fase por alunos que tenham realizado na 1.ª fase um exame calendarizado para o
mesmo dia e hora, sem prejuízo do referido no n.º 27 do Guia Geral de Exames 2019.


só são considerados no cálculo da classificação final do ensino secundário na candidatura à
2.ª fase dos concursos de acesso ao ensino superior do mesmo ano escolar. Na candidatura em
anos subsequentes, estes exames podem ser considerados no cálculo da classificação final do
ensino secundário para candidatura a qualquer das fases de acesso ao ensino superior.

COMO SE CALCULA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CURSOS INSTITUÍDOS PELO DECRETO-LEI N.º
139/2012, DE 5 DE JULHO?
Cursos Científico-Humanísticos
A classificação final destes cursos é a média aritmética simples, arredondada às unidades, da
classificação final obtida em todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso, com exceção
da disciplina de Educação Moral e Religiosa e, para os alunos que concluem a partir do ano letivo de
2014/2015, da disciplina de Educação Física.
Para efeitos de acesso ao ensino superior:


A classificação final dos atuais cursos de nível secundário, regulamentados pelo Decreto-Lei
n.º 139/2012, 5 de julho, na redação atual, cursos científico-humanísticos, incluindo os do
ensino recorrente, cursos profissionais, cursos vocacionais, do ensino artístico especializado e
tecnológicos, é calculada até às décimas, sem arredondamento, convertida para a escala de 0
a 200 e, quando aplicável, para os alunos que terminam o ensino secundário a partir do ano
letivo de 2014/2015, só incluirá a classificação da disciplina de Educação Física se aqueles
pretenderem prosseguir estudos nessa área.

Cursos Profissionais
A classificação final de curso é o resultado da aplicação da seguinte fórmula:
CF =[2MCD + (0,3FCT + 0,7PAP )] /3
Em que:
CF = classificação final do curso, arredondada às unidades;
MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano
de estudos do curso, arredondada às décimas, com exceção da disciplina de Educação Física para os
alunos que concluem a partir do ano letivo 2014/2015;
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.
NÃO SE ESQUEÇA!
Se se pretende candidatar ao ingresso no ensino superior em 2019, deve:


Ter concluído, ou concluir no presente ano escolar, um curso do ensino secundário.



Ter realizado os exames nacionais exigidos para prosseguimento de estudos e cálculo da
CFCEPE, nos termos das questões 19, 20 e 21.



Ter realizado em 2017 e/ou 2018 e/ou realizar em 2019 os exames nacionais das provas de
ingresso exigidas para acesso aos pares instituição/curso a que pretende concorrer.
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Deve também:


Ter realizado em 2019 os pré-requisitos exigidos para acesso aos pares instituição/curso a que
pretende concorrer, se for caso disso, devendo inscrever-se para a realização dos mesmos nas
datas e locais indicados nesta publicação, de acordo com a Deliberação relativa aos prérequisitos exigidos para a candidatura à matrícula e inscrição em 2019/2020, divulgada no sítio
de

Internet

da

Direção-Geral

do

Ensino

Superior:

www.dges.gov.pt.

(https://www.dges.gov.pt/pt/faq/pre-requisitos )
Para a candidatura ao ensino superior em 2019, os candidatos TÊM DE POSSUIR A FICHA ENES 2019,
solicitando a respetiva emissão na escola secundária onde realizaram os exames.
________________________________________________________________________________________

ATENÇÃO!
Inscrições

para

os

Exames

Nacionais e PEFs

 A opção de inscrição em exames
nacionais das disciplinas bienais da
componente de formação específica
e em Filosofia, da componente de
formação geral, pode ser alterada,
depois de expirados os prazos de
inscrição,

por

requerimento

ao

diretor da escola até ao final do
próprio ano letivo, nas condições
referidas no número anterior. (de
acordo com o ponto 5, do artigo 6.º, do
Despacho 3-A/2019, de 26 de fevereiro)
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INGLÊS – 11.º Ano (Formação Geral dos Cursos Científico-Humanísticos)


Embora não sendo uma disciplina sujeita a exame nacional, os alunos do 11.º ano que não
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa interna ou pretendam melhorar
classificação na disciplina de Inglês, da componente de formação geral, dos cursos
científico-humanísticos realizam o exame nacional de Inglês, código 550, (componentes
escrita e oral), uma vez que este se encontra elaborado para esses fins, sendo eliminada a
prova de equivalência à frequência, código 367, que se realizou até ao ano letivo transato.
ANULAÇÃO DE MATRÍCULA:



Os alunos que anularem a matrícula após o prazo de inscrição para a 1.ª fase (entre 28 de
fevereiro e 18 de março) devem inscrever-se ou atualizar a sua inscrição, nos dois dias úteis
seguintes ao da anulação da matrícula.
Os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa determinada disciplina,
após a penúltima semana do 3.º período letivo, estão impedidos de realizar exame final
nacional ou prova de equivalência à frequência nessa disciplina, no presente ano letivo.
SEM APROVAÇÃO À DISCIPLINA



Os alunos do ensino secundário, 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, 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.



Quando ocorrer a sobreposição de dois exames no mesmo dia e hora, o aluno inscreve-se e
realiza obrigatoriamente na 1ª fase o exame, para aprovação ou melhoria de classificação,
correspondente à disciplina do seu plano de estudos, devendo inscrever-se para a 2.ª fase no
exame não realizado na 1.ª fase.
Estes exames, realizados na 2.ª fase, são equiparados a exames realizados na 1.ª fase, a menos
que satisfaçam a mesma prova de ingresso do exame realizado na 1.ª fase.

(Informações de acordo com o Despacho Normativo n.º 3-A/2019, 26 fevereiro, Norma 01/JNE/2019 e
Guia Geral de Exames 2019)
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