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

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.

