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Prazo de Inscrição 1.ª Fase: 28 de fevereiro a 18 de março, 2.ª Fase: 12 a 16 de julho 

Tipo de aluno 1.ª Fase 2.ª Fase 
 
 
 
 

Alunos 
Internos 

 
Para aprovação 

 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 0€ / fora 
do prazo: 25€)  

Inscrição obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por disciplina/ 
fora do prazo: 25€ + 3€ por 
disciplina)  

Para melhoria de 
classificação de disciplinas 
concluída no presente ano 
letivo 

    
Não se Aplica 

Inscrição obrigatória 
(dentro do prazo: 10€ por 
disciplina / fora do prazo: 25€ + 
10€ por disciplina) 

  
Al
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Externos à escola  

 
Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por 
disciplina / fora do prazo: 
25€ + 3€ por disciplina)  
  

 
 

Se não obtiveram aprovação na 
1.ª fase 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por disciplina/ 

fora do prazo: 25€ + 3€ por 
disciplina) 

Que anularam a matrícula 
até à penúltima semana do 
3.º período letivo 
Que pretendam concluir 
disciplinas cujo ano 
terminal frequentaram sem 
aprovação  
Que pretendam realizar 
exames finais nacionais de 
disciplinas que não 
pertençam ao seu plano de 
estudos desde que tenham 
realizado na 1.ªfase outro 
exame calendarizado para 
o mesmo dia e hora. 

 
 
 
 

Não se Aplica 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por disciplina/ 
fora do prazo: 25€ + 3€ por 
disciplina) 

 
Que pretendam melhorar a 
classificação de disciplinas 
aprovadas em anos letivos 
anteriores 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por 
disciplina / fora do prazo: 
25€ + 3€ por disciplina) 

Desde que tenham realizado o 
exame da 1.ª fase 
Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 10€ por 
disciplina/ fora do prazo: 25€ + 3€ 
por disciplina) 

Que obtiveram aprovação, 
no presente ano letivo, em 
disciplinas terminais do 
11.º ou 12.º ano e 
pretendam melhorar a sua 
classificação 

 
 

Não se Aplica 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 10€ por 
disciplina / fora do prazo: 25€ + 
10€ por disciplina) 

Que pretendam realizar 
exames para 
prosseguimento de estudos  
e/ou como provas de 
ingresso 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por 
disciplina / fora do prazo: 
25€ + 3€ por disciplina) 

Desde que tenham realizado o 
exame da 1.ª fase 
Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por disciplina/ 
fora do prazo: 25€ + 3€ por 
disciplina) 

 
Excluídos por faltas 

 
Não se Aplica 

Inscrição Obrigatória 
(dentro do prazo: 3€ por disciplina/ 
fora do prazo: 25€ + 3€ por 
disciplina) 
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