Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Avisos 2018
Aviso 1 – Consulta do Portal da Escola – (Alunos dos 9º, 11º e 12º Anos – anos de Exame)
Aviso 2 – Recomendações - (Alunos dos 9º, 11º e 12º Anos – anos de Exame)
Aviso 3a - À atenção dos alunos do 9º ano – Alunos Reprovados após as avaliações do 3º P
Aviso 3b - À atenção dos alunos dos 11º e 12º anos - Alunos Reprovados após as avaliações do 3º P
Aviso 4.1 - À atenção dos alunos do 9º Ano - Uso da Tolerância nos Exames e Provas Nacionais
Aviso 4.2 - À atenção dos alunos dos 11º e 12º anos - Uso da Tolerância nos Exames e Provas
Nacionais
Aviso 5a – Inscrição na 2ª Fase de Exames (Alunos do 9ºAno)
Aviso 5b – Inscrição na 2ª Fase de Exames (Alunos dos 11º e 12º Anos)

Prazos 2018 (Matrículas, entrega de classificações etc.)

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 1)

Exames 2018
À atenção dos alunos
 Consultem com regularidade o portal da escola, www.aesps.pt no
menu do lado esquerdo Exames, pois lá consta documentação
e informação importante sobre o processo de exames e provas
finais, nomeadamente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Norma 1
Norma 2
Resumo da Norma 2
Regulamento de Exames
Guia das Provas de Aferição
Calendário Geral de Exames e Acesso ao Ensino Superior
FAQs – Questões Frequentes sobre Exames e Acesso ao Ensino
Superior
Calendário das Provas e Exames
Pré-Requisitos para a candidatura de 2018-2019 de Acesso ao
Ensino Superior
Como obter a senha para a candidatura on-line 2018 (alunos do 12º
ano que pretendam concorrer ao Ensino Superior)?
Calculadoras
Guia de Acesso ao Ensino Superior Público
Etc.

 Bons exames para todos!

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 2)

Exames 2018
À atenção dos alunos
 Os alunos deverão comparecer na escola 30 minutos antes da
hora marcada para o início da prova.
 Os alunos deverão encaminhar-se para as respetivas salas 20
minutos antes da hora marcada para o início da prova (para o
efeito, haverá um toque de campainha).
 As pautas de chamada são afixadas no polivalente e divulgadas,
sempre que possível, no portal www.aesps.pt. Qualquer anomalia
deverá ser imediatamente comunicada aos serviços
administrativos.
 A informação sobre exames está toda disponível no portal
internet do AESPS; não te esqueças de o consultar regularmente.
Está também muito atento ao teu mail para onde
enviaremos, sempre que possível, a informação mais
importante.
 Não te esqueças ainda de que é absolutamente proibido teres
telemóvel contigo, durante a realização dos exames. Tal
implicaria, entre outras consequências, a anulação automática da
prova.
 Bons exames para todos!
29 / 05 / 2018
O Diretor
(José Manuel dos Santos Gonçalves)

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 3a)

Aviso
À atenção dos alunos do 9º ano que fiquem reprovados na
sequência da afixação das pautas com as classificações
internas:
 TODOS os alunos que reprovem na frequência e que
pretendam tentar obter aprovação, ainda no presente
ano letivo, devem proceder do seguinte modo:
- Dirigir-se, obrigatoriamente, aos serviços
administrativos para procederem à inscrição nas provas
de equivalência à frequência e nas Provas Finais de
Ciclo.
 Devem fazê-lo no dia 11 de junho, segunda-feira, até
às 15:00h, ou excecionalmente no dia 12 até às 12h. É
muito importante para a organização da escola que a
inscrição seja feita no dia 11.
 Os alunos nesta situação realizam, obrigatoriamente:
o Na 1ª FASE - Provas de Equivalência à Frequência
o Na 2ª FASE - Provas Finais Nacionais

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 3b)

Aviso
À atenção dos alunos dos 11º e 12º anos que fiquem
reprovados na sequência da afixação das pautas com as
classificações internas:
 TODOS os alunos que reprovem na frequência e que
pretendam realizar provas de equivalência à
frequência ou exames nacionais às disciplinas em que
reprovaram, devem dirigir-se, obrigatoriamente, aos
serviços administrativos para procederem à inscrição
nas provas ou à alteração da condição da sua situação
de Interno para Externo, no caso dos exames nacionais.
 Devem fazê-lo no dia 11 de junho, segunda-feira, até
às 15:00h, ou excecionalmente no dia 12 até às 12h. É
muito importante para a organização da escola que a
inscrição seja feita no dia 11.
 Os alunos nesta situação dos 11º e 12º anos que
venham a inscrever-se nos exames nacionais ou provas
de
equivalência
à
frequência
realizam,
obrigatoriamente, a sua prova/exame na 1ª FASE.

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 4.1)

Aviso
À atenção dos alunos do 9º Ano
As Provas Finais Nacionais têm um período de tolerância
de 30 minutos, que acresce ao tempo normal.
Todos os alunos podem e devem usufruir desse período de
tolerância.
Os Alunos devem usar a tolerância para:
 Verificarem, com atenção, se já fizeram tudo;
 Verificarem, com atenção, se fizeram tudo bem;
 Reverem tudo novamente, uma e outra vez;
 Refletirem novamente sobre as respostas dadas;
 Fundamentarem melhor as respostas dadas;
 …
Não te esqueças!
Por mais meia hora pode poupar-se um ano inteiro!
Não te esqueças!
Essa meia hora pode ser decisiva!

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 4.2)

Aviso
À atenção dos alunos dos 11º e 12º anos
Todos os Exames Nacionais têm um período de tolerância
de 30 minutos, que acresce ao tempo normal.
Todos os alunos podem e devem usufruir desse período de
tolerância.
Os Alunos devem usar a tolerância para:
 Verificarem, com atenção, se já fizeram tudo;
 Verificarem, com atenção, se fizeram tudo bem;
 Reverem tudo novamente, uma e outra vez;
 Refletirem novamente sobre as respostas dadas;
 Fundamentarem melhor as respostas dadas;
 ..
Não te esqueças!
Por mais meia hora pode poupar-se um ano inteiro!
Não te esqueças!
Essa meia hora pode ser decisiva!

Início da 2ªFase de Exames do Ensino Secundário
4ªf, 18 de julho

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 5a)

Aviso
À atenção dos alunos dos 9º Ano
Devem inscrever-se na 2ª fase os alunos do 9º ano que:
 Estando reprovados após a saída das classificações da 1ª fase,
no dia 13 de julho, pretendam tentar obter aprovação através
da realização de Provas na 2ª Fase.
 A Inscrição é obrigatória para todos os alunos que pretendam
vir a realizar Provas na 2ª Fase.
 Em caso de dúvida, dirige-te à secretaria para esclareceres a
tua situação.
Os alunos nas situações referidas devem proceder do seguinte
modo:
 Dirigir-se, obrigatoriamente, aos serviços administrativos
para procederem à inscrição.

 Devem fazê-lo entre 13 a 17 de julho de 2018.
É muito importante para a organização da escola que a inscrição seja feita no
dia 13.

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
(Aviso 5b)

Aviso
À atenção dos alunos dos 11º e 12º anos
Devem inscrever-se na 2ª fase os alunos dos 11º e 12º anos que:
1. Reprovaram a uma determinada disciplina em resultado do
exame nacional realizado na 1ª fase de 2018.
2. Pretendam efetuar melhorias das classificações obtidas;
3. Se encontrem reprovados a uma determinada disciplina em
resultado do exame nacional realizado na 1ª fase de 2018;
4. Pretendam obter aprovação a uma determinada disciplina
através da realização de exame de equivalência à frequência.
Em resumo, a Inscrição é obrigatória para todos os alunos
que pretendam vir a realizar exames na 2ª Fase.
Em caso de dúvida, dirige-te à secretaria para esclareceres a
tua situação.
Os alunos nas situações referidas devem proceder do seguinte
modo:
 Dirigir-se, obrigatoriamente, aos serviços administrativos
para procederem à inscrição.


Devem fazê-lo entre 12 a 16 de julho de 2018.

 É muito importante para a organização da escola que a inscrição seja feita no
dia 12.

.

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos 2018
À atenção dos Enc. de Educação dos alunos do 1º Ciclo
Alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º Anos
 Fim das atividades letivas do 3º
período
 Afixação dos resultados das
classificações finais do 3º período
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Renovação de Matrícula

22 de junho
28 de junho (5ªf)
28 de junho (5ªf)
(a partir das 13:30h) *

*Podendo, nalgumas escolas fora da cidade, ser em horário
diferente (situação a comunicar pelo professor titular de turma).

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos 2018
À atenção dos alunos do 2º Ciclo
Alunos dos 5º e 6º Anos
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações
finais do 3º período
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Renovação de Matrícula

15 de junho
28 de junho (5ªf)
28 de junho (5ªf)
(14h-17h)

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos 2018
À atenção dos alunos do 3º Ciclo
Alunos dos 7º e 8º Anos
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações finais
do 3º período
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Renovação de Matrícula

15 de junho
28 de junho (5ªf)
28 de junho (5ªf)
(14h-17h)

Alunos do 9º Ano
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações
internas
 Período de Realização das Provas da 1ª Fase
(Finais Nacionais e de Equiv. à Frequência):
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Inscrição Provisória (Preenchimento da Ficha
Interna)
 Afixação dos resultados das classificações das
Provas Finais Nacionais e das Provas de
Equivalência à Frequência da 1ª fase
 Renovação de Matrícula
 Prazo de Inscrição na 2ª fase de Exames e
Provas
 Período de Realização das Provas da 2ª Fase
 Afixação dos resultados das classificações das
Provas Finais Nacionais e das Provas de
Equivalência à Frequência da 2ª fase

6 de junho
11 de junho
18 a 28 de junho
28 de junho (5ªf)
(14h-17h)
13 de julho (6ªf)
13 de julho (6ªf)
(14h-17h)
13 a 17 de julho
19 a 26 de julho
3 de agosto (tarde)
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Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos 2018
À atenção dos alunos dos Ensino Secundário
Alunos do 10º Ano
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações
finais do 3º período
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Renovação de Matrícula

15 de junho
28 de junho (5ªf)
28 de junho (5ªf)
(14h-17h)

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos 2018
À atenção dos alunos dos Ensino Secundário
Alunos do 11º Ano
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações
internas
 Período de Realização das Provas e
Exames Nacionais da 1ª Fase:
 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação
 Inscrição Provisória (Preenchimento da
Ficha Interna)
 Afixação dos resultados das classificações
das Provas Finais Nacionais e das Provas
de Equivalência à Frequência da 1ª fase
 Renovação de Matrícula

6 de junho
11 de junho
18 a 28 de junho
28 de junho (5ªf)
(14h-17h)
12 de julho (5ªf)
13 de julho
(14h-17h)
12 a 16 de julho

 Prazo de Inscrição na 2ª fase de Exames e É muito importante para a
Provas
organização da escola que a
inscrição seja feita no dia 12.

 Período de Realização das Provas e
Exames Nacionais da 2ª Fase
 Afixação dos resultados das classificações
das Provas de Equivalência à Frequência e
Exames Nacionais da 2ª fase

18 a 26 de julho
3 de agosto (tarde)
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Prazos 2018
À atenção dos alunos dos Ensino Secundário
Alunos do 12º Ano
 Fim das atividades letivas do 3º período
 Afixação dos resultados das classificações
internas
 Período de Realização das Provas e
Exames Nacionais da 1ª Fase:

6 de junho
11 de junho
18 a 28 de junho

 Entrega das Fichas de Informação aos
Encarregados de Educação

Levantamento na
secretaria após o dia
12

 Afixação dos resultados das classificações
das Provas Finais Nacionais e das Provas
de Equivalência à Frequência da 1ª fase

12 de julho (5ªf)

 Renovação de Matrícula (alunos
reprovados)

Data a definir
(14h-17h)
12 a 16 de julho

 Prazo de Inscrição na 2ª fase de Exames e É muito importante para a
organização da escola que a
Provas
inscrição seja feita no dia 12.

 Período de Realização das Provas e
Exames Nacionais da 2ª Fase
 Afixação dos resultados das classificações
das Provas de Equivalência à Frequência e
Exames Nacionais da 2ª fase

18 a 26 de julho
3 de agosto (tarde)
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Exames Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência 2018

Prazos de Inscrição na 2ª Fase
Alunos do 9º Ano
 Afixação com os resultados
das classificações da 1ª fase

 Prazo de Inscrição na 2ª
fase de Exames e Provas
 Período de Realização
das Provas da 2ª Fase:

13 de julho (6ªf)
13 a 17 de julho
É muito importante para a organização da
escola que a inscrição seja feita no dia 13.

19 a 26 de julho

Alunos dos 11º e 12º Anos
 Afixação com os resultados
das classificações da 1ª fase

 Prazo de Inscrição na 2ª
fase de Exames e Provas
 Período de Realização
das Provas da 2ª Fase:

12 de julho (5ªf)
12, 13 e 16 de julho *
É muito importante para a organização da
escola que a inscrição seja feita no dia

12.

(ver nota 1)

18 a 26 de julho

Nota1:
 Dado os prazos extremamente apertados para a definição de calendários, pede-se a todos os alunos que tenham
a intenção de se inscreverem na 2ª fase dos Exames Nacionais e das Provas de Equivalência à Frequência que
se dirijam aos Serviços administrativos no próprio dia da saída das classificações da 1ª fase, ou seja, no dia 12
de julho (ou, o mais tardar, até ao dia 13 de julho). Apesar de ainda ser possível a inscrição no dia 16, quanto
mais cedo for feita a inscrição mais fácil se torna organizar o serviço, pelo que se apela à melhor compreensão
de todos.
Nota 2
 Podem inscrever-se para a 2ª fase de exames e provas do Ensino Secundário os alunos que:
o tenham reprovado por faltas;
o pretendam melhorar a classificação de uma disciplina concluída por frequência no presente ano letivo;
o tenham realizado exames na 1ª fase e pretendam efetuar melhoria de classificação.
Nota 3
 Não esqueças!
o

As matrículas oficiais no 12º ano realizar-se-ão em data a definir, após o dia 12 de julho.

