
 

    

   

   
 

 

 

                

Informam-se os alunos do 11º ano e do 12º ano que os prazos de inscrição nos exames finais 
nacionais e provas de equivalência à frequência do ensino secundário decorrem nos seguintes 
períodos: 

 Prazo de inscrição para a 1ª fase 
 

16 de fevereiro a 1 de março 
 

 Prazo de inscrição para a 2ª fase 
 

       12 a 16 de julho 
 

Informam-se os alunos do 11º ano e do 12º ano que, no ato de inscrição para os exames 
nacionais e provas de equivalência à frequência do ensino secundário, devem apresentar os 
seguintes documentos: 

 Boletim de inscrição, Modelo nº 0133 (1ª Fase) – Adquirir na Reprografia 
 Cartão de cidadão/bilhete de identidade para verificação 
 Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura online, 

disponível no portal da Direção - Geral do Ensino Superior – – www.dges.gov.pt  
(para os alunos que pretendem candidatar-se ao ensino superior público em 2018). 

 
Os alunos podem consultar todas as informações relativas aos Exames Finais Nacionais do 
Ensino Secundário e ao Acesso ao Ensino Superior no Guia Geral de Exames 2018 e no 
GUIA DAS PROVAS DE INGRESSO 2018  disponível em:  

 Sítio da DGE/JNE: http://www.dge.mec.pt/informacoes-1 

 Portal da Direção-Geral do Ensino Superior: Superior: http://www.dges.gov.pt/pt 

 Página do Agrupamento 

 Direção 
 

 
 

PRÉ-REQUISITOS (só para alunos do 12º ano) 

- A inscrição para a realização de Pré-Requisitos decorre de 19 de fevereiro a 9 de março 
de 2018 nas instituições de ensino superior; 

- Para saber se a candidatura a um determinado curso numa determinada instituição de 
ensino superior está sujeita à satisfação ou realização de pré-requisitos deve consultar a 
instituição de ensino superior. 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO 

http://www.dges.gov.pt/


 
 
 
Por uma questão de organização do serviço da Secretaria, a data e horário de inscrição é 
a seguinte: 

 

TURMAS 
 

DATA DA INSCRIÇÃO NA SECRETARIA 

TOMARAM 

CONHECIMENTO 

11ºH2 2ª feira, dia 19 de fevereiro (das 14h30m às 16h30m)  

12ºA 3ª feira, dia 20 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

11ºH1 4ª feira, dia 21 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

11ºE 4ª feira, dia 21 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

11ºC1 5ª feira, dia 22 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

12ºH2 5ª feira, dia 22 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

11ºC3 2ª feira, dia 26 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

12ºC1 2ª feira, dia 26 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

12ºC2 3ª feira, dia 27 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

11ºC2 4ª feira, dia 28 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

12ºH1 4ª feira, dia 28 de fevereiro (14h30m às 16h30m)  

12ºE 5ª feira, dia 01 de março (14h30m às 16h30m)  

 
 
 

   Lisboa, Escola Secundária Eça de Queirós, em 15 de fevereiro de 2018 
 

 
 

A subdiretora  

       _______________________ 

             (Isabel Nascimento) 

 

    
 


