
 

 

De acordo com o Despacho Normativo n.º1-A/2017, de 10 de fevereiro de 2017, o prazo de 

inscrição para os exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência do ensino 

secundário (2017) irá decorrer de 13 a 24 de fevereiro de 2017, para os seguintes alunos: 

 

1 - Alunos internos para aprovação (alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, que frequentam 

até ao final do ano letivo as disciplinas sujeitas a exame final nacional). 

2 - Alunos autopropostos referidos nas alíneas a), c) e d), do n.º4 e n.º5 a 8, do artigo 5º, do 

diploma acima referido. 

3 - Alunos autopropostos que pretendem melhorar a classificação de disciplinas aprovadas em 

anos letivos anteriores -alínea e), do n.º4 e b) do n.º5, do artigo 5º, do diploma acima referido.  

 

A inscrição dos alunos do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro deve ser feita 

preferencialmente conforme quadro em anexo, que também se encontra afixado no átrio da 

portaria principal da ESEN e na vitrina da área administrativa da sede do Agrupamento.  

 

Aconselha-se a leitura do Despacho supracitado e consulta dos prazos de inscrição para os exames 

finais nacionais e provas de equivalência a frequência do ensino secundário, constantes do Quadro 

III, desse suporte legislativo, que  se encontra afixado nos locais, acima referidos. 

 

De acordo com o ponto 1 e 2, do artigo 7º do Despacho, acima referido, os alunos, acima 

referidos, que tenham processo individual no Agrupamento de Escolas Emídio Navarro (AEEN), 

devem apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

- Boletim de inscrição da EMEC, modelo 0133, adquirido na papelaria da ESEN (1,75€). 

- Cartão de cidadão/Bilhete de identidade. 

 

Os alunos que não tenham processo individual no AEEN deverão apresentar ainda os documentos 

indicados nas alíneas c) e d), do ponto 1, do artigo 7º, do referido Despacho Normativo.  



 

 

Inscrição nos exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência do 

ensino secundário (2017) – Alunos do AEEN 

Data Ano de Escolaridade/Turma 

16 de fevereiro 12ºCT4 + 12º LH 

17 de fevereiro 12º CT1 + 11º CT4 

20 de fevereiro 12ºAV + 11º CSE + 11º LH 

21 de fevereiro 11ºCT1 + 11º CT3 + 11ºAV 

22 de fevereiro 12º CT3 + 12º CT2 

23 de fevereiro 12º CT5 + 11º CT2 

24 de fevereiro Alunos em atraso 

NOTA: Os alunos dos Cursos Profissionais podem efetuar a sua inscrição 

em qualquer dos dias deste calendário. 

 

 


