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Todos os alunos, internos e autopropostos, quando pretendam : 
 
� Obter aprovação em disciplinas; 
� Realizar melhoria de classificação; 
� Realizar provas de ingresso  



� Frequentam até ao final do ano letivo a disciplina sujeita a 
exame nacional 

� Classificação igual ou superior a 8 valores no ano terminal 
� CIF igual ou superior a 10 valores 

•  Os alunos internos que reprovem após a realização do exame final da 
1.ª fase, mantêm-se alunos internos na 2.ª fase nesse mesmo ano. 



• Anulou a matrícula 
• Concluir disciplinas que não tem aprovação; 
• Fazer disciplinas em que não esteve matriculado 
• Melhorar a classificação final de disciplina – no 

ano segunte a ter terminado a disciplina 
• Excluído por faltas no ano terminal da disciplina 



� Internos e Autopropostos têm de se inscrever 
obrigatoriamente para a 1.ª fase dos exames finais 
nacionais e das provas de equivalência à frequência 

� Prazos de inscrição 
 1.ª fase: 28 de fevereiro a 18 de março 
 2.ª fase: 12 a 16 de julho 

 



� Se terminaram uma disciplina sem aprovação, têm que 
preencher um novo boletim de inscrição nos exames, 
nos dois dias úteis seguintes à afixação das pautas do 
3.º período  

� Se anularam a matrícula depois da inscrição para os 
exames, têm que  preencher um novo boletim de 
inscrição nos exames, nos dois dias úteis seguintes 



� Os alunos que necessitam de condições especiais para a 
realização dos exames (asma, diabetes, ...) devem 
apresentar relatório médico na Secretaria 

� Os alunos com Adaptações entregaram o Requerimento 
para aplicação de adaptações nos Exames Nacionais, 
assinado pelo Encarregado de Educação – os EE já foram 
informados das decisões do JNE.  

� A autorização de adaptações é da responsabilidade do JNE 



�  Os alunos que faltarem à 1ª fase dos exames finais nacionais 
não são admitidos à 2ª fase (excepto situações especiais) 

 



� Só podem ser admitidos à 2.ª fase, mediante inscrição 
obrigatória, os alunos que realizaram provas na 1.ª 
fase, desde que: 
•  Não tenham obtido aprovação na 1ª fase 
•  Queiram melhorar a classificação numa disciplina realizada na 1.ª 

fase desse ano; 
•  Queiram melhorar a classificação numa disciplina concluída por 

frequência nesse ano 



� Queiram realizar exames nacionais de disciplinas que não 
são do 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 - só podem 
inscrever-se para o respetivo exame nacional na 2.ª fase 
desse mesmo ano letivo  



� Os exames realizados na 2.ª fase de exames: 
•  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 (exceto se não fazem 
parte do plano de estudos e tiveram exame do seu plano de 
estudos na 1ª fase no mesmo dia à mesma hora) 

•  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 (mas não como PI 
para a 1ª fase) 



09H30	  

25/Jun	  

12.º	  ano	  
Matemá.ca	  A	  (635)	  

11.º	  ano	  
Matemá.ca	  B	  (735)	  

Matemá.ca	  Aplicada	  às	  Ciências	  Sociais	  (835)	  

26/Jun	  

11.º	  ano	  
Biologia	  e	  Geologia	  (702)	  

Inglês	  (550)	  –	  componente	  escrita	  
Espanhol	  (547)	  –	  componente	  escrita	  
Alemão	  (501)	  –	  componente	  escrita	  

12º	  ano	  
Desenho	  A	  (706)	  

27/Jun	  
11.º	  ano	  

Economia	  A	  	  (712)	  
Geometria	  Descri.va	  A	  (708)	  

1ª	  Fase	   09H30	  

17/Jun	   11.º	  ano	  
Filosofia	  (714)	  

18/Jun	  
12.º	  ano	  

Português	  (639)	  
PLNM	  (839)	  

19/Jun	  
11.º	  ano	  

Física	  e	  Química	  A	  (715)	  
Geografia	  A	  (719)	  

21/Jun	  

12.º	  ano	  
História	  A	  (623)	  

11.º	  ano	  
História	  B	  (723)	  



2ª	  fase	   09H30	   14H00	  

18/Jul	   11.º	  ano	   	  11º	  ano	  
Física	  Química	  A	  (715)	   Economia	  A	  (712)	  

19/Jul	  
12.º	  ano	   11.º	  ano	  

Português	  (639)	   Geografia	  A	  (719)	  
PLNM	  (839)	   	  	  

22/Jul	  

09H30	   14H00	  
12º	  ano	   11º	  ano	  

Matemá.ca	  A	  (635)	   Filosofia	  (714)	  
11º	  ano	  

Matemá.ca	  B	  (735)	  
Matemá.ca	  Aplicada	  às	  Ciências	  Sociais	  (835)	  

23/Jul	  

12.º	  ano	   12.º	  ano	  
História	  A	  (623)	   Desenho	  A	  (706)	  

11.º	  ano	   11.º	  ano	  
Geometria	  Descri.va	  A	  (708)	   Biologia	  e	  Geologia	  (702)	  

História	  B	  (723)	  	   Inglês	  (550)	  –	  componente	  escrita	  
Espanhol	  (547)	  –	  componente	  escrita	  
Alemão	  (501)	  –	  componente	  escrita	  



ANTES DO DIA DO EXAME 
� Confirmar que o seu nome se encontra nas pautas de 

chamada (afixadas no Colégio 24 ou 48 horas antes da data 
da prova) 

NO DIA DO EXAME 
� Comparecer na porta da sala 30 minutos antes da hora do 

início do exame 
� A chamada é feita 25 minutos antes da hora de início do 

exame 
� Após a hora de início do tempo regulamentar do exame  

não é permitida entrada de alunos 



�  Ser portador do CC; 
�  Escrever o seu nome apenas na parte destacável do cabeçalho 
�  Não levar para a sala de exame suportes escritos ou equipamento 

tecnológico não autorizados (ligados ou desligados) 
�  Não escrever expressões desrespeitosas e ou descontextualizadas, nem 

invocar matéria não lecionada; 
�  Não escrever nas zonas sombreadas nem para além das margens da folha 

de prova; 
�  Utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou azul, 

sendo proibido o uso de fita ou tinta corretora, canetas de sublinhar, etc.; 
�  Utilizar lápis exclusivamente nas situações previstas – todas as outras 

questões realizadas a lápis não serão contabilizadas 
�  Não entregar as folhas de rascunho para classificação; 
�  Não abandonar a sala antes do tempo regulamentar da prova 



Exame Máquina de 
calcular 

Características
/Informações 

Economia A (712) Calculadora científica 
Não alfanuméricas, não 
programáveis.  
Não é permitido o uso de 
calculadoras gráfica  

Física e Química A (715) Calculadora gráfica  Com a funcionalidade “modo 
de exame” 

Matemática A (635), 
Matemática B (735), 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais (835) 

 

Calculadora gráfica  
Não podem possuir 
cálculo algébrico simbólico 
 



� Pedir, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da 
publicação da respetiva classificação, a consulta da prova, 
em requerimento próprio a entregar na Secretaria 

� Nos dois dias úteis seguintes o Colégio, faculta cópia da 
prova 

� Se, após a consulta, pretender a reapreciação da prova, 
deve entregar requerimento nos dois dias úteis seguintes 
ao prazo referido no parágrafo anterior, acompanhado 
obrigatoriamente de alegação justificativa, e fazendo 
depósito, no ato da entrega e mediante recibo, de 25€ 



� A prova é reapreciada sempre na sua totalidade, 
independentemente do número de questões 
invocadas pelo requerente   

� Se o requer imento de reapreciação incidir 
exclusivamente sobre erro na soma das cotações, não 
há lugar à apresentação da alegação nem é devido o 
depósito de qualquer quantia 



� O resultado da reapreciação pode ser inferior à 
classificação inicialmente atribuída à prova, não 
podendo, no entanto, implicar em caso algum a 
reprovação do aluno quando este já tiver sido aprovado 
com base na classificação inicial, caso em que a 
classificação final da reapreciação será convertida na 
mínima necessária para garantir a aprovação na 
disciplina. Contudo, não será salvaguardada a 
classificação necessária para acesso ao ensino superior 



� Os resultados das reapreciações são afixados na escola na 
data prevista no calendário anual de provas e exames, 
constituindo esta afixação o único meio oficial de 
comunicação dos resultados da reapreciação aos 
interessados, sendo por isso a partir de tal data que são 
contados todos os prazos consequente  

� Do resultado da reapreciação pode ainda haver 
reclamação, dirigida ao presidente do Júri Nacional de 
Exames e apresentada nos serviços de administração 
escolar, no prazo de dois dias úteis a contar da data da 
afixação dos resultados da reapreciação  



� Os modelos para requerimento de reapreciação e 
reclamação, bem como para as respetivas alegações 
encontram-se disponíveis para preenchimento e 
impressão no sítio de Internet do JNE 

 
     http://www.dge.mec.pt/ 



Exames nacionais 



Nas disciplinas anuais, a classificação final da disciplina 
(CFD) é a classificação interna final (CIF): 

CFD = CIF 



Nas disciplinas bienais e trienais, não sujeitas a exame 
final nacional, a classificação final da disciplina é a média 
aritmética simples das classificações de frequência anuais: 
CFD = (10.º + 11.º)/2          ou          CFD= (10.º + 11.º + 12.º)/3 



Para os alunos internos, nas disciplinas sujeitas a exame 
final nacional ou exame a nível de escola, a classificação 
final da disciplina é o resultado da média ponderada, com 
arredondamento às unidades, da classificação obtida na 
avaliação interna final da disciplina e da classificação obtida 
em exame final, de acordo com a seguinte fórmula: 

CFD = (7*CIF + 3*CE)/10 



Para os  alunos autopropostos, a classificação final da 
disciplina é a obtida em exame: 

CFD = CE 



11º ANO 12º ANO 

�  Nas duas bienais da componente de 
formação específica 

OU 
�  Numa das bienais da componente de 

formação específica e em Filosofia  
OU 
�  Numa das bienais da componente de 

formação específica e na bienal de 
outro Curso escolhida 

 
Podem alterar a opção 

 até ao final do ano letivo 

 

�  Na disciplina de Português 
�  Na disciplina trienal da componente 

de formação específica do seu Curso: 
•  Matemática A em CT e CSE 
•  História A em LH 
•  Desenho A em AV 





� A classificação final 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 da disciplina de Educação Física (para 
os alunos que frequentaram em 2018-2019 o 12º 
ano). 



É CALCULADA ATÉ ÀS DÉCIMAS, SEM 
ARREDONDAMENTO, CONVERTIDA PARA A 
ESCALA DE 0 A 200 E SÓ INCLUIRÁ A CLASSIFICAÇÃO 
DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA SE OS ALUNOS 
PRETENDEREM PROSSEGUIR ESTUDOS NESSA ÁREA 
(PARA O 12º ANO). 
  
 



Para efeitos de acesso ao ensino superior, as classificações dos exames 
nacionais do ensino secundário são utilizadas sem arredondamento. Assim, se 
o júri atribuiu a um exame 124 pontos: 
a) A classificação do exame, para efeitos de cálculo da classificação final no 
ensino secundário, é de 12 valores; 
b) A classificação do exame, para efeitos de utilização como prova de 
ingresso, é de 124 pontos 



Os alunos que, tendo obtido aprovação no ano letivo de 2018/2019 em 
disciplinas terminais dos 11.º ou 12.º anos, pretendam melhorar a sua 
classificação podem requerer exame na 2.ª fase do presente ano letivo 
e em ambas as fases de exames do ano letivo de 2019/2020. 
 
Os exames finais nacionais para melhoria de classificação do ensino 
secundário, exclusivamente para efeito de acesso ao ensino superior, 
podem realizar-se depois de ultrapassados os prazos estabelecidos 
anteriormente, sem limitação. Estas classificações só são consideradas no 
cálculo da média do ensino secundário que contará para acesso ao 
ensino superior (ficha ENES) e não no Certificado de Secundário. 



Melhorias de Nota para Classificação Final do Ensino Secundário 
Efetuada: 
 
  - na 2ª fase do ano em que concluíram a disciplina (a nota 
de frequência ainda conta 70% – ainda é aluno interno)  
 

 - em ambas as fases do ano letivo seguinte (aluno 
autoproposto – exame/PEF vale 100%) 



A o s e x a m e s f i n a i s 
n a c i o n a i s d o e n s i n o 
s e c u n d á r i o s ã o 
concedidos trinta minutos 
de tolerância. 

Cada exame nacional 
tem a validade de 3 anos 
(ano de realização e 2 
anos seguintes) como 
PROVA DE INGRESSO 



� Só pode ser passada aos alunos após afixação das 
pautas com os resultados da 1ª fase dos exames 



Acesso ao ensino superior 



12 julho Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais e das provas de 
equivalência à frequência  

De 12 a 16 de julho  Inscrição para a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário  

De 17 de julho a 6 de agosto  Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso 
(CNA) ao ensino superior 

De 18 a 23 de julho  2ª fase de exames 

5 de agosto  Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais e das provas de 
equivalência à frequência  

12 de agosto  Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase.  

26 de agosto  Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase  

9 de setembro  Divulgação dos resultados da 1.ª fase do CNA ao ensino superior 

De 9 a 20 de setembro  Apresentação da candidatura à 2.ª fase do CNA ao ensino superior 

26 de setembro  Divulgação dos resultados da 2.ª fase do CNA ao ensino superior 

3 a 7 de outubro  Apresentação da candidatura à 3.ª fase do CNA ao ensino superior 

11 de outubro  Divulgação dos resultados da 3.ª fase do CNA ao ensino superior 



•  Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional 
que assumem particular relevância para acesso a determinados cursos do 
ensino superior. 

•  Compete a cada instituição de ensino superior decidir se a candidatura a 
algum dos seus cursos deve estar sujeita à satisfação de pré-requisitos e 
fixar o seu conteúdo. 

•  Os pré-requisitos podem, consoante a sua natureza, ser eliminatórios, 
destinar-se à seleção e seriação ou apenas à seriação dos candidatos. 

 
A inscrição para a realização dos pré-requisitos já decorreu, de 11 de 
março a 5 de abril de 2019 nas instituições de ensino superior 



A AUSÊNCIA DA FICHA ENES 2019 IMPEDE A REALIZAÇÃO DA CANDIDATURA  

•  A ficha ENES é uma espécie de curriculum do ensino secundário. Nela, estão as informações gerais 
do aluno, classificação final do secundário, exames realizados e respetivas notas. O aluno vai 
precisar dela se candidatar ao ensino superior. 

•  O aluno deve pedir a ficha ENES no Colégio depois de serem afixados os resultados dos exames 
nacionais. 

•  Caso realize exames na 2ª fase, deve pedir uma nova Ficha ENES, quando os resultados desses 
exames forem afixados. Essa ficha ENES, já terá descritas as notas dos exames de ambas as fases, 
bem como a classificação final considerando essas notas  

•  A Ficha ENES é valida para todas as candidaturas (1ª, 2ª e 3ª fase) no ano em que é emitida. 
•  Se, por algum motivo, o Colégio não emitir a Ficha ENES, poderá ser porque o aluno não concluiu o 

ensino secundário na fase em que a pediu.  

ATENÇÃO: Para se candidatar ao ensino superior, o aluno tem de ter, pelo menos, uma prova de 
ingresso válida e o ensino secundário concluído até à fase em que se candidata.  

Inspiring Future - http://inspiringfuture.pt/articles/
ficha-enes 



Os estudantes podem alterar livremente as suas opções de candidatura 
dentro do prazo em que decorre a apresentação da mesma. 
Sempre que o resultado da reapreciação ou da reclamação de uma 
classificação de um exame nacional do ensino secundário só seja conhecido 
após o fim do prazo da candidatura, e dele resulte uma alteração da 
classificação do exame, é possível, até 3 dias úteis após a respetiva 
divulgação: 
•  Alterar as opções de candidatura, aos candidatos que já a tenham 

apresentado; 
•   Apresentar a candidatura, aos estudantes que, só então, reúnam condições 

para o fazer. 

 



 
Serviço de Psicologia e Orientação do Colégio  

Ana Isabel de Serpa Oliva de Athayde              
anaathaydecrsi@gmail.com  

 
 

 
 

Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior 
-  Universidade de Coimbra – Palácio dos Grilos           

acessocnesup@ci.uc.pt – 239 247 195 
- Instituto Politécnico de Coimbra – Av. Marnoco e Sousa            

gabineteacesso@mail.ipc.pt - 239 791 250 
-  Escola Superior de Enfermagem – Av. Bissaya Barreto   

acessoaosuperior@esenfc.pt - 239 487 254 
 

Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro 
Regulamento de exames – disponível em www.crsi.pt  
 
 
Guia Geral de Exames 2019  -  
dges.gov.pt/guiaexames/     OU        www.crsi.pt 
 
 
Guia de candidatura ao ensino superior 2019 (ainda 
não publicado) 
 
 



Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) 



A legislação que regulamentou a implementação foi 
o Despacho n.º 5908/2017 e a que regulamenta 
atualmente a AFC é o DL nº 55/2018.  
No ano letivo passado, as escolas que não 
implementaram o PAFC, mantiveram a sua 
regulamentação pelo Decreto-lei nº 139/2012. 

Já estamos a implementar a AFC no 2.º, 6.º, 
8.º e 11.º anos, quando a grande maioria 
das escolas ainda a está a implementar 
apenas nos anos iniciais de ciclo.  

- Os alunos do 12.º ano continuam a reger-se pelo Decreto-lei nº 139/2012. 
- Os alunos do 10.º ano regem-se pelo Decreto-lei nº 55/2018 (AFC). 
- Os alunos do 11.º ano regeram-se pelo Decreto-lei nº 5908/2017 (PAFC) no 
10.º ano e pelo Decreto-lei nº 55/2018 (AFC) no 11.º ano. 
- Os alunos que, no 10.º ano, frequentaram escolas onde o PAFC não foi 
implementado e que ingressaram no 11.º ano no Colégio, continuam a reger-
se pelo Decreto-lei n.º 139/2012. 



Encontra-se ao abrigo do Decreto-lei 
n.º 139/2012, de 5 de julho.  

•  A disciplina de Educação Física não conta para a média do Ensino 
Secundário 

•  As disciplinas de opção do 12.º ano são as seguintes: 

Ciências e Tecnologias - Escolhe uma ou duas 
entre Biologia, Geologia, Física, Química. Caso 
apenas tenha escolhido uma, escolhe outra 
entre Direito, Economia C, Língua Estrangeira 
I, II ou III e Psicologia B. 

Ciências Socioeconómicas - Escolhe 
obrigatoriamente Economia C e escolhe outra 
entre Direito, Língua Estrangeira I, II ou III e 
Psicologia B. 

Línguas e Humanidades - Escolhe uma ou duas 
entre Língua Estrangeira I e Psicologia B. Caso 
apenas tenha escolhido uma, escolhe outra entre 
Direito e Economia C. 

Artes Visuais - Escolhe uma ou duas 
entre Oficina de Artes e Oficina de 
Multimédia B. Caso apenas tenha escolhido 
uma, escolhe outra entre Direito, Economia C, 
Língua Estrangeira I, II ou III e Psicologia B. 



Esteve, no 10.º ano, ao abrigo do Decreto-lei nº 5908/2017 e está 
agora abrangido pelo Decreto-lei nº 55/2018, no 11.º ano.  

•  A disciplina de Educação Física conta para a média do Ensino Secundário 
•  A disciplina de CD conta para a média do Secundário como disciplina 

annual do 10º ano 
•  As disciplinas de opção do 12.º ano são as seguintes (deixaram de existir 

precedências : 
Ciências e Tecnologias - Escolhe uma ou duas entre 
Biologia, Geologia, Física, Química. Caso apenas tenha 
escolhido uma, escolhe outra entre Direito, Economia C, 
Língua Estrangeira I, II ou III e Psicologia B ou ainda 
Oficina de Artes ou Oficina de Multimédia B.  

Ciências Socioeconómicas - Escolhe 
obrigatoriamente Economia C e escolhe outra 
entre Direito, Língua Estrangeira I, II ou III e Psicologia 
B ou ainda Biologia, Geologia, Física, Química, Oficina 
de Artes ou Oficina de Multimédia B. 

Línguas e Humanidades - Escolhe uma ou duas 
entre Língua Estrangeira I e Psicologia B. Caso apenas 
tenha escolhido uma, escolhe outra entre Direito e 
Economia C ou ainda Biologia, Geologia, Física, 
Química, Oficina de Artes ou Oficina de Multimédia B. 

Artes Visuais - Escolhe uma ou duas entre Oficina 
de Artes e Oficina de Multimédia B. Caso apenas 
tenha escolhido uma, escolhe outra entre Direito, 
Economia C, Língua Estrangeira I, II ou III ou ainda 
Biologia, Geologia, Física, Química e Psicologia B.  


