Provas de avaliação externa e provas de equivalência à frequência - 2019

INSCRIÇÃO PARA PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Inscrição – 1ª fase

PRAZO: 28 de fevereiro a 18 de março
Documentação para inscrição
Os alunos devem apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:
a) Boletim de inscrição da EMEC, modelo 0055 para o ensino básico, e modelos 0133 (1.ª fase) e
0134 (2.ª fase) para o ensino secundário (à venda nos serviços de administração escolar do AEFA);
b) Cartão de cidadão;
c) Boletim individual de saúde atualizado (alunos que não frequentem este agrupamento de
escolas);
d) Documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente no caso dos
alunos cujo processo não esteja neste agrupamento de escolas
e) Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura online,
disponível no sítio de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior, caso pretenda concorrer ao
ensino superior público em 2019.
Ensino Básico
a) Os alunos que realizam provas de aferição não necessitam de efetuar qualquer inscrição;
b) Os alunos internos do 9.º ano de escolaridade não necessitam, para a 1.ª fase, de efetuar
qualquer inscrição para as provas finais;
c) Os alunos autopropostos inscrevem-se para a 1ª fase (caso possuam condições de admissão).
Ensino Secundário
a) Os alunos internos e autopropostos inscrevem-se obrigatoriamente na 1.ª fase dos exames
finais nacionais e das provas de equivalência à frequência dos 10.º, 11.º e 12.º anos, sem
prejuízo do legalmente estabelecido para os alunos excluídos por faltas e para as melhorias de
classificação.
Encargos – Ensino secundário:
 Os alunos internos estão isentos do pagamento de qualquer propina para a inscrição na 1.ª
fase
 alunos autopropostos (por disciplina) ----------------------------------------------------------------- 3,00€
 melhoria de classificação -------------------------------------------------------------------------------- 10,00€
 inscrição fora de prazo ----------------------------------------------------------------------------------- 25,00€
Os alunos que pretendam candidatar-se ao ensino superior deverão pedir a senha de acesso para a
Candidatura online a apresentar junto com a inscrição nos exames.
https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx

NOTA: Para mais informações ou esclarecimentos deverá dirigir-se aos SAE do AEFA.

