DIDÁXIS – RIBA DE AVE

DIDÁXIS - VALE S. COSME

Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à
Frequência – Ensino Secundário
Inscrições
1ª Fase: De 28 de fevereiro a 18 de março
2ª Fase: 12 a 16 de julho
Documentos a apresentar no ato da inscrição para exame, na Secretaria:
•

Boletim de Inscrição, da EME (sem rasuras, nome em maiúsculas, conforme o BI/CC e sem abreviaturas. )Ver o

•

modelo do boletim de inscrição no Guia Geral de exames – preencher antes., pág. 14...)
Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade, em1folha A4, com a apresentação do original para
verificação;

•

Recibo do Pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura on-line, disponível na
página da Internet www.dges.mctes.pt (alunos do 12º Ano)

Encargos
Ø
Ø
Ø
Ø

Boletim de Inscrição – 2,00€
Propina de Inscrição por disciplina – 3€ - Só para os alunos autopropostos
Inscrição fora do prazo normal – 25€
Exame para melhoria de classificação – 10€ / disciplina

Informações
Ø

Os alunos que anularem a matrícula até à penúltima semana do 3º período, têm que preencher novo
boletim com a alteração da situação de interno para autoproposto, nos 2 dias úteis seguintes ao da
anulação.

Ø

Os alunos não admitidos a exame, na avaliação final do 3º período, têm de inscrever-se, preenchendo
novo boletim, para alterar a sua situação de candidato interno para autoproposto, nos 2 dias seguintes à
afixação das pautas de avaliação.

Ø

A inscrição na 2ª fase de exames é obrigatória para todos os alunos: Para os internos ou autopropostos
que não obtiveram aprovação na 1ªfase, para os internos e autopropostos que pretendam efectuar
melhoria de classificação nos exames ou provas de equivalência à frequência realizados na 1ª fase, para os
alunos internos que pretendam efectuar provas de equivalência à frequência para melhoria de classificação
de disciplinas em que obtiveram aprovação no final do 3º período desse mesmo ano e para os alunos que
pretendam repetir na 2ª fase exames, como provas de ingresso, já realizados na 1ªfase.

Ø

Os alunos que concluíram os seus cursos em anos anteriores e não precisem de realizar exames e que
pretendam ativar as classificações obtidas em exames dos dois últimos anos, para efeitos de emissão de
Ficha Enes 2016, têm que preencher o boletim de inscrição.

Informações Úteis
Ver Guia Geral de Exames em www.dge.mec.pt/plataformas-jne, e Acesso ao Ensino
Superior em http://www.dges.gov.pt

DIDÁXIS – RIBA DE AVE

DIDÁXIS - VALE S. COSME

Escola: Didáxis - Vale S. Cosme / Didáxis – Riba de Ave
Cursos - Códigos
- CH de Ciências e Tecnologias - C60
- CH de Ciência Socioeconómicas – C61
- CCT Desporto e Dinamização da Atividade Física – G86
Profissionais
- T. Restauração – P81
- Técnico de Comércio –P27
- T. Eletrónica Aut. e Computadores – P44
- T. Eletrónica Automação e Comando – P43
- T Modelista de Vestuário – P10
- T. Apoio Psicossocial – P19
- T. Coordenação e Produção de Moda – P32
- T. Eletrotecnia – P46
- T. Energias Renováveis – P47
- T. Gestão e Programação de Sist. Informáticos – P56
- T. Manutenção Industrial (Mecatrónica Automóvel e Eletrotecnia) – P63
- T. Multimédia – P14
- T. Qualidade – Calçado e Marroquinaria – P13
- T. Turismo Ambiental e Rural – P92
Códigos de Exames:

639 – Português (12º)
635 – Matemática A (12º)
735 – Matemática B (11º)
715 – Física e Química A (11º)
702 – Biologia e Geologia (11º)
714 – Filosofia (11º)
712 – Economia A (11º)
706 – Desenho A (12º)
708 – Geometria Descritiva A (11º)
623 – História A (12º)
723 – História B (11º)
550 – Inglês (11º)
547 – Espanhol (11º)
517 – Francês (11º)
719 – Geografia (11º)
Etc…

