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Todos os alunos, quando pretendam :
�Realizar provas de ingresso;
�Melhorar a nota da classificação final da 

disciplina, apenas para efeitos de acesso 
ao ensino superior;
�Obter aprovação em disciplinas.

Quem se 
inscreve?



� a) Nas disciplinas trienais (Português e Matemática A/ História A/
Desenho A) não têm de realizar exames, pelo que a nota será
apenas a média aritmética dos 3 anos da disciplina.

� b) Nas disciplinas bienais (BG/FQ/GD/Econ/Hist.B/MACS/Mat.B)
não têm que realizar exames, pelo que a nota será apenas a média
aritmética dos 2 anos da disciplina.

� c) No final, somam-se as várias notas finais das disciplinas, não
esquecendo a nota de Educação Física dos 3 anos e as disciplinas
anuais de opção do 12.º, e divide-se tudo pelo número de
disciplinas que tiveram ao longo dos 3 anos. Essa é a média de
secundário.

A média é truncada às décimas, não arredonda!

Classificação 
Final do 
Ensino 
Secundário 
(para o 12.º 
sno)



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 do ensino secundário (alunos
autopropostos), é de 12 valores;
b) A classificação do exame, para efeitos de utilização como
prova de ingresso, é de 124 pontos.

Importante



Basta verificar o curso que pretende e a 
ponderação que cada instituição dá às 
componentes: a média de secundário 
poderá valer entre 50% a 65% e as Provas 
de Ingresso podem valer entre 50% a 35%.

Nota de 
candidatura

http://inspiringfuture.pt/courses


� 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.

Alunos 
com 
Adaptações



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

NOTA IMPORTANTE:

Um aluno que falte a um exame por estar a cumprir isolamento
profilático terá de solicitar à autoridade de saúde o
respetivo comprovativo, que depois servirá para justificar a falta
e permitir o acesso do aluno à realização do exame (aguardamos
mais informação sobre este procedimento).

Faltas à 
1.ª Fase



� São admitidos à 2.ª fase, mediante inscrição obrigatória, os alunos que
realizaram provas na 1.ª fase, desde que:

� Não tenham obtido aprovação na 1.ª fase;
� Queiram melhorar a classificação num exame realizado na 1.ª fase 

desse ano (apenas melhora a prova de ingresso – para a 2.ª fase de 
candidatura).

� São admitidos à 2.ª fase, mediante inscrição obrigatória, sem ter
realizado exame na 1.ª fase, os alunos que pretendam realizar melhorias
em disciplinas:

� Que terminaram neste ano letivo ( a nota do exame vale 100% da 
nota do aluno, caso seja melhor do que a nota de frequência. Essa 
nota pode ser usada para melhorar a nota de secundário, apenas 
para efeitos de acesso ao ensino superior, no ano seguinte, na 1.ª 
fase);

2.ª Fase



� 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

� só são considerados no cálculo da média de
secundário para a 2.ª fase dos concursos de acesso ao
ensino superior no ano em que são realizados e para a
1.ª fase no ano seguinte.

2.ª Fase



Exame Código Ano Hora Data Exame Código Ano Hora Data

Português 639 12.º 09h30 02/jul Inglês 550 11.º 09h30 12/jul

PLNM 839 12.º 09h30 02/jul Matemática A 635 12.º 09h30 13/jul

Geometria 
Descritiva 708 11.º 14h00 05/jul Matemática B 735 11.º 09h30 13/jul

Filosofia 714 11.º 09h30 06/jul MACS 835 11.º 09h30 13/jul

História A 623 12.º 09h30 07/jul Desenho A 706 12.º 09h30 14/jul

História B 723 11.º 09h30 07/jul
Biologia e 
Geologia 702 11.º 09h30 15/jul

Física e 
Química A 715 11.º 09h30 08/jul Geografia A 719 11.º 09h30 16/jul

Economia A 712 11.º 09h30 09/jul

Datas dos Exames Nacionais 1.ª fase



Exame Código Ano Hora Data Exame Código Ano Hora Data
Física e 

Química A 715 11.º 09h30 01/set Desenho A 706 12.º 14h00 03/set

Economia A 712 11.º 14h00 01/set
Biologia e 
Geologia 702 11.º 14h00 03/set

Português 639 12.º 09h30 02/set Matemática B 735 11.º 09h30 06/set

PLNM 839 12.º 09h30 02/set MACS 835 11.º 09h30 06/set

Geografia A 719 11.º 14h00 02/set Matemática A 635 12.º 09h30 06/set

História B 723 11.º 09h30 03/set Filosofia 714 11.º 14h00 06/set

História A 623 12.º 09h30 03/set Inglês 550 11.º 09h30 07/set

Geometria 
Descritiva A 708 11.º 09h30 03/set

Datas dos Exames Nacionais 2.ª fase



NO DIA DO EXAME

� Comparecer no Colégio 45 minutos antes da hora do início do
exame (08h45)

NOTA:nos exames de BG, FQA e Matemática A, os alunos deverão
comparecer no Colégio com 55 minutos de antecedência (08h35);

� 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.

Consultar a adenda ao Plano de 
Contingência do CRSI em www.crsi.pt

Procedimentos 

http://www.crsi.pt/


� Ser portador de máscara cirúrgica (colocada);
� Caso utilize luvas, por alergia à SABA, deve retirar as luvas à entrada do

Colégio. Ser-lhe-ão facultadas luvas novas pelo Colégio;
� Ser portador do CC (válido) ou cartão de identificação estrangeiro + n.º

interno;
� Desinfetar as mãos à entrada do Colégio, antes de entrar na sala de exame

e à saída da sala de exame;

� Não levar para a sala de exame suportes escritos ou equipamento
tecnológico não autorizados (ligados ou desligados);

Procedimentos 
importantes na 
realização dos 
Exames



� Escrever o seu nome apenas na parte destacável do cabeçalho e assinar
conforme o CC;

� 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.

Procedimentos 
importantes na 
realização dos 
Exames



CONSULTA

� Para conhecer a classificação que foi atribuída a cada questão

REAPRECIAÇÃO

� Por não concordar com algum elemento da correção da prova

Consultas e  
Reapreciações



� O requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em
formato PDF editável, disponibilizado no site do Colégio, deve ser
descarregado, preenchido e enviado para o correio eletrónico
disponibilizado pelo Colégio

consultas_reapreciacoes_exames@crsi.pt

pelo Encarregado de Educação ou pelo próprio aluno, quando

maior, e deve ser dirigido ao Diretor Pedagógico.

� O requerimento é enviado/apresentado, no próprio dia e no dia
útil seguinte ao da publicação da respetiva classificação, servindo
este de recibo a devolver ao requerente.

� No prazo de um dia útil, o Colégio faculta cópia da prova (por e-
mail).

Consulta

mailto:consultas_reapreciacoes_exames@crsi.pt


� Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem,
preferencialmente, ser preenchidos em formato digital, disponíveis
em https://www.dge.mec.pt/modelos e a disponibilizar pelo Colégio,
no site, sendo descarregados, preenchidos e enviados para o correio
eletrónico disponibilizado pelo Colégio
consultas_reapreciacoes_exames@crsi.pt, para posteriormente
serem impressos e assinados para apresentação na escola;

� O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes
através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE;

� A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente
mediante assinatura do modelo e respetivo pagamento;

� O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a
apresentar no Modelo 11-A/JNE;

� Quando a alegação não for redigida no Modelo 11-A/JNE, deve ser
anexada ao referido modelo, o qual serve de folha de rosto;

Reapreciações

https://www.dge.mec.pt/modelos
mailto:consultas_reapreciacoes_exames@crsi.pt


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

� Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das
cotações e ou erro na atribuição da classificação aos itens de
seleção, o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE
devidamente preenchido, não havendo neste caso lugar a
alegação nem sendo devido o depósito de qualquer quantia.

Reapreciações



� 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.

Reapreciações



� 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 consequentes;

� 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. 

Reclamações



Reapreciações 
e Reclamações

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

em  
https://www.dge.mec.pt/modelos

https://www.dge.mec.pt/modelos


FAQ
Exames nacionais



tolerância 
e Validade

Aos exames finais nacionais
do ensino secundário são
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



O que é a 
Ficha ENES

A AUSÊNCIA DA FICHA ENES 2021 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 para se candidatar ao ensino
superior.

• O aluno deve pedir a ficha ENES no Colégio depois de serem afixados os 
resultados dos exames nacionais através do e-mail fichasenes@crsi.pt .

• 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.

• 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.

mailto:fichasenes@crsi.pt


Ficha ENES

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



Quais as datas mais importantes para a 
candidatura ao Ensino Superior?

De 02 a 16 de julho 1ª fase de exames

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

02 a 06/08 Inscrição para a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário

De 06/08 a 20/08 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso (CNA) ao 
ensino superior

De 01 a 07 de setembro 2ª fase de exames

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

Em 31/08 Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase.

Em 08/10 Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase

Em 27/09 Divulgação dos resultados da 1.ª fase do CNA ao ensino superior



Pode 
alterar-se as 
opções de 
candidatura?

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.



Informações
Serviço de Psicologia e Orientação do Colégio

Ana Isabel de Serpa Oliva de Athayde
anaathayde@crsi.pt

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


