AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTÊLO DA MAIA 152067
Sede: Escola Secundária do Castêlo da Maia

Informação Nº 2/2022
INSCRIÇÕES ENSINO SECUNDÁRIO
Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência do Ensino
Secundário (De s pa c ho Normativo n.º 7-A/2022)
Segundo o referido despacho, informamos que:

1º- A inscrição na 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à
Frequência dos 11.º e 12.º anos de escolaridade tem carácter obrigatório para todos os
alunos;
2º- Os alunos autopropostos inscrevem-se obrigatoriamente na 1.ª fase dos exames
finais nacionais e das provas de equivalência à frequência dos 11º e 12º anos;
3º- Os alunos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem
aprovação devem inscrever-se 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 de avaliação sumativa final do 3º período letivo;
4º- Os alunos que anularam a matrícula de disciplinas, até ao f i n a l
penúltima

semana

da

do 3.º período letivo (para aprovação e/ou prova de

ingresso) - até 3 de junho, devem inscrever-se para os exames finais nacionais ou
provas de equivalência à frequência da 1.ª fase, nos dois dias úteis seguintes ao da
anulação da matrícula.
5º- 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.
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6º- Na disciplina de Inglês (continuação) da componente de formação geral dos
cursos científico-humanísticos, não há lugar à realização de prova de equivalência à
frequência, devendo as alunos realizar o exame nacional de Inglês (550).
7º- Os alunos dos cursos profissionais, dos cursos EFA e de outros cursos ou percursos de
nível secundário realizam exames finais nacionais nas disciplinas q u e e l e j a m c o m o
provas de ingresso, independentemente do ano, do curso ou percurso
d e f o r m a ç ã o q u e f r e q u e n t a m , d e ve n d o , c o n t u d o , s e r a c a u t e l a d a a
validade dos exames a utilizar como provas de ingresso .
8º- Os alunos dos cursos científico-humanísticos só podem realizar e x a m e s f i n a i s
nacionais desde que estejam ou tenham estado matriculados no ano
de escolaridade em que a disciplina é terminal.
9º- Os alunos que faltarem à 1.ª fase dos exames finais nacionais ou das provas de
equivalência à frequência, por motivos graves, de saúde ou outros que lhes não sejam
imputáveis, podem, excecionalmente, realizar, na 2.ª fase, as provas ou os exames a
que faltaram, desde que autorizados pelo Presidente do Júri Nacional de Exames,
após análise caso a caso, sendo que a falta injustificada a uma prova ou componente
de prova da 1.ª fase impede o aluno de realizar essa prova na 2.ª fase.
10º- No caso dos exames finais nacionais de línguas estrangeiras, os alunos que faltarem
a uma componente de prova, oral ou escrita, na 1.ª fase, pelos motivos referidos no
número anterior, podem optar, após autorização do Presidente do JNE, por realizar na 2.ª
fase:
a) A componente de prova em falta, permanecendo válida a classificação da componente
já realizada na 1.ª fase;
b) Ambas as componentes, ficando sem efeito a classificação obtida na componente
realizada na 1.ª fase.

11º- Os exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência realizados na 2.ª
fase, bem como as componentes de provas realizadas na 1.ª fase, referidas no número
anterior, só podem ser utilizados, no presente ano escolar, na 2.ª fase do concurso
nacional de acesso ao ensino superior.
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12º- Um aluno de qualquer curso pode inscrever-se na 2.ª fase para a realização de
provas ou componentes de prova, de exames finais nacionais de disciplinas que não
pertençam ao seu plano de estudos, desde que tenha realizado na 1.ª fase outro exame
final nacional calendarizado para o mesmo dia e hora, sendo aqueles equiparados a
exames realizados na 1.ª fase.
13º- Os alunos que ficarem excluídos por faltas no ano terminal da disciplina, pela
aplicação do previsto na alínea b) do nº 4 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética
Escolar, só podem apresentar-se ao respetivo exame nacional final na 2.ª fase desse
mesmo ano escolar.
14º- A inscrição na 2.ª fase dos exames finais nacionais e provas de equivalência à
frequência dos 11.º e 12.º anos de escolaridade tem carácter obrigatório para todos os
alunos.
15º- Podem ser admitidos à 2.ª fase os alunos que:
a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas ou nos exames finais
nacionais realizados na 1.ª fase como provas de ingresso;
b) Pretendam realizar melhoria de nota em qualquer disciplina cujo exame
ou prova tenham realizado na 1.ª fase, no mesmo ano escolar, relevando o
seu resultado apenas para efeitos de acesso ao ensino superior;
c) Pretendam realizar melhoria de classificação final de disciplina, os alunos
que tenham obtido aprovação, no presente ano letivo, em disciplinas
terminais do 11.º ano ou do 12.º ano sujeitas a exame final nacional, cuja
classificação releva apenas para efeitos de acesso ao ensino superior;
d) Pretendam realizar melhoria de classificação final de disciplina e que
tenham obtido aprovação, no presente ano letivo, em diciplinas terminais do
11.º ano ou do 12.º ano sem oferta de exame final nacional, cuja classificação
releva apenas para efeitos de acesso ao ensinos superior.
e) Nas provas constituídas por duas componentes, é obrigatória a realização
de ambas as componentes na mesma fase, sem prejuízo no n.º 10.
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16º - Os alunos que não realizem exames em 2022 e pretendem candidatar-se ao ensino
superior com exames finais nacionais realizados em 2020 e ou 2021 não estão sujeitos
ao pagamento de propina de inscrição, embora tenham de submeter o pedido de Ficha
ENES na plataforma PIEPE, para efeitos de registo e posterior emissão da ficha ENES
2022.
A NÃO TITULARIDADE DA FICHA ENES 2022 IMPEDE A REALIZAÇÃO DE
CANDIDATURAS AO REGIME GERAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM 2022.

17º - Encargos com a inscrição:
a) Os

alunos

autopropostos

abrangidos

pela

escolaridade

obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina, em ambas
as fases de provas e exames, p a ra ef e it o s d e co n clu sã o d e d isc ip lin a
e o u p ro va d e i n g re s so , qu a n d o o a t o d e in s cr içã o o co r ra dentro
dos prazos definidos no Quadro II;
b) Os alunos excluídos por faltas, no ano terminal da disciplina, inscrevem-se
na 2.ª fase, mediante o pagamento de €3 (três euros) por disciplina;
c) Estão igualmente sujeitos ao pagamento de €3 (três euros) por disciplina os
alunos autopropostos fora da escolaridade obrigatória, identificado no quadro II,
que se inscrevam em exames finais nacionais e provas de equivalência à
frequência, em cada uma das fases;
d) Os alunos autopropostos que se inscrevam para a realização de exames
finais nacionais ou provas de equivalência à frequência, para efeitos de
melhoria da classificação final da disciplina apenas para acesso ao ensino
superior ou de classificação da prova de ingresso, estão sujeitos ao
pagamento de €3 (três euros) por disciplina;
e) Os alunos autopropostos que se inscrevam depois de expirados os prazos
de inscrição definidos no Quadro II, estão sujeitos ao pagamento suplementar
de €25 (vinte e cinco euros), qualquer que seja o número de disciplinas,
acrescido da propina de inscrição correspondente, quando aplicável.
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QUADRO II
Prazos de inscrição para os exames finais nacionais e provas de equivalência
à frequência do ensino secundário — 2022 (Despacho normativo n.º 7-A/2022)
Condições de admissão a exames
finais
nacionais,
provas
de
equivalência à frequência e provas a
nível de escola que:
1. Pretendam realizar exames finais nacionais
exclusivamente como provas de ingresso para efeitos
de acesso ao ensino superior.
2. Pretendam obter aprovação em disciplinas que
frequentaram até ao final do ano letivo, realizam provas
de equivalência à frequência, as quais são substituídas
por exames finais nacionais quando existe essa oferta.

Prazo de inscrição para a
1.ª fase

2.ª fase

De 25 de março a 4 de abril
Nos dois dias úteis seguintes ao da
afixação das pautas de avaliação
sumativa final do 3.º período letivo

3. Tenham estado matriculados no ano terminal da
disciplina a que respeita o exame ou prova e anulado
De 25 de março a 4 de abril ou, após 4 de
a matrícula até ao final da penúltima semana do 3.º abril, nos dois dias úteis seguintes ao da
período letivo, para aprovação e/ou prova de ingresso.
anulação da matrícula
4. Pretendam obter aprovação em disciplinas do
mesmo curso ou de curso diferente do frequentado,
nas quais não estejam matriculados, desde que
estejam ou tenham estado matriculados no ano
curricular em que essas disciplinas são terminais,
para prova de ingresso e/ou complemento de
currículo.

Alunos Autopropostos

5. Estejam fora da escolaridade obrigatória,
sejam detentores do 3.º ciclo do ensino básico ou
de habilitação equivalente, não se encontrem
matriculados ou tenham anulado a matrícula em
todas as disciplinas, até ao final da penúltima
semana do 3.º período.
6. Estejam matriculados no ensino individual ou no
ensino doméstico, realizam, nos anos terminais das
disciplinas, os exames finais nacionais e provas de
equivalência à frequência, obedecendo às normas de
transição e aprovação dos cursos científicohumanísticos.
7. Estejam matriculados nos CCH do ensino
recorrente e
pretendam obter
aprovação,
independentemente do número de módulos
capitalizados e do regime de frequência da
disciplina.
8. Tenham ficado excluídos por faltas no ano terminal
da disciplina, pela aplicação do previsto na alínea b)
do n.º 4 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética
Escolar e pretendam realizar provas na 2.ª fase desse
mesmo ano escolar.
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De 25 de março a 4 de abril

19 e 20 de julho
De 25 de março a 4 de abril ou, após 4 de
abril, nos dois dias úteis seguintes ao da
anulação da matrícula

De 25 de março a 4 de abril

De 25 de março a 4 de abril

Não aplicável
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Continuação do Quadro II

Alunos Autopropostos

Condições de admissão a exames finais
nacionais, provas de equivalência à frequência
e provas a nível de escola que:

9. Frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado
mudança de curso, até ao 5.º dia útil do 3.º período.

10. Sejam dos CCH, incluindo os do ensino recorrente, dos
CAE, dos CP, dos CCT com planos próprios, dos cursos com
planos próprios, dos cursos com planos próprios da via
científica e da via tecnológica, dos cursos vocacionais, ou
outros cursos de nível secundário, que estejam a frequentar ou
tenham concluído um processo RVCC e pretendam realizar
exames, exclusivamente, para provas de ingresso.
11. Pretendam terminar os seus percursos formativos, nos
termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de
outubro.

Prazos de inscrição para a
1.ª fase

Nos dois dias uteis
seguintes ao deferimento
do pedido de mudança
de curso

De 25 de março a 4 de abril

19 e 20 de julho
De 25 de março a 4 de abril

12. Pretendam realizar melhorias de classificação final de
disciplina concluídas em anos lectivos anteriores, apenas para
efeitos de acesso ao ensino superior.

De 25 de março a 4 de abril

13. Pretendam realizar melhorias de classificação final de
disciplina concluídas no presente ano lectivo, apenas para
efeitos de acesso ao ensino superior.

Não aplicável
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18º - A LEITURA DESTE AVISO NÃO DISPENSA A CONSULTA ATENTA DAS INSTRUÇÕES
DE INFORMAÇÃO DO GUIA GERAL DE EXAMES 2022 – EXAMES NACIONAIS DO
ENSINO SECUNDÁRIO E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR QUE ESTÁ DISPONÍVEL
ONLINE NOS SITES JNE (Júri Nacional de Exames), DGES (Direção Geral do Ensino
Superior) E NA NOSSA PÁGINA DO AGRUPAMENTO.

Para

o

esclarecimento

de

eventuais

dúvidas,

podem

enviar

e-mail

para

secretaria@aecastelomaia.pt dos Serviços de Administração Escolar (Secretaria).

Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, 14 de abril de 2022

O Diretor,

(Marco António Esteves Marques)

MM/RF
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