AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE ARAÚJO
ESCOLA B/S VIEIRA DE ARAÚJO - VIEIRA DO MINHO

EXAMES NACIONAIS – ENSINO SECUNDÁRIO - 2019
1ª FASE (inscrição: 28 de fevereiro a 18 de março)
Horas

9:30

segunda-feira
17 de junho

11º ano
Filosofia (714)

terça-feira
18 de junho
12º ano
Português (639)
Português
Língua Segunda
(138)
PLNM (839)

quarta-feira
19 de junho

sexta-feira
21 de junho

terça-feira
25 de junho

11º ano
Física e Química A
(715)
Geografia A (719)

12º ano
História A (623)
11º ano
História B (723)
História da Cultura
e das Artes (724)

12º ano
Matemática A (635)
11º ano
Matemática B (735)
Matemática
Aplicada às Ciências
Sociais (835)

quarta-feira
26 de junho
12º ano
Desenho A (706)
11º ano
Biologia e Geologia (702)
Inglês (550)
Francês (517)
Espanhol (547)
Alemão (501)

quinta-feira
27 de junho
11º ano
Geometria
Descritiva A (708)
Literatura
Portuguesa (734)
Economia A (712)

11º ano
Latim A (732)

14:00

Período de aplicação da componente de produção e interações orais das Línguas Estrangeiras: de 17 de junho a 5 de julho
Afixação de pautas: 12 de julho
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 12 de agosto

2ª FASE (inscrição: 12 a 16 de julho)
Horas

quinta-feira - 18 de julho

sexta-feira - 19 de julho

9:30

11º ano
Física Química A (715)
Literatura Portuguesa (734)

12º ano
Português (639)
Português Língua Segunda (138)
PLNM (839)

14:00

11º ano
Latim A (732)
Economia A (712)

segunda-feira - 22 de julho
12º ano
Matemática A (635)
11º ano
Matemática B (735)
Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)

11º ano
História da Cultura e das Artes (724)
Geografia A (719)

11º ano
Filosofia (714)

terça–feira - 23 de julho
12º ano
História A (623)
11º ano
Geometria Descritiva A (708)
História B (723)
12º ano
Desenho A (706)
11º ano
Biologia e Geologia (702)
Alemão (501)
Espanhol (547)
Francês (517)
Inglês (550)

Período de aplicação da componente de produção e interações orais das Línguas Estrangeiras: de 18 de julho a 31 de julho
Afixação de pautas: 5 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 26 de agosto

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – ENSINO SECUNDÁRIO – 2018
1ª Fase
Realização das provas*
17 de junho a 5 de julho
Afixação das pautas
12 de julho
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação
12 de agosto
*O calendário relativo a cada uma das fases será divulgado/afixado em maio

2ª Fase
18 a 31 de julho
5 de agosto
26 de agosto

Algumas advertências:
• Inscrição para a realização de pré-requisitos: 11 a 29 de março
• Datas de realização dos pré-requisitos – consultar informação disponível em http://www.dges.gov.pt/guias/preq_calend.asp
• Os alunos terão de ser portadores do material necessário para realizar as provas/exames assim como é obrigatório que sejam portadores do
bilhete de identidade ou cartão de cidadão atualizado.
• Nos dias em que se realizam os exames nacionais, os alunos não podem ser portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido), tendo
em conta a possibilidade de inadvertidamente se esquecerem destes equipamentos na sua posse durante a realização das provas, o que,
obrigatoriamente, leva à sua anulação.
• Os alunos que pretenderem realizar exames na 2ª fase, terão obrigatoriamente de proceder à respetiva inscrição.
Legislação de Referência:
• Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho [plano de estudos]

Portais de Referência:
• http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/arquivo-de-provasexames/exemplo-arquivo [arquivo de exames de anos anteriores]
(Disponível em https://dre.pt/application/conteudo/178548)
• Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto [regulamentação dos • http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/informacoes-20182019 [informação sobre os exames]
cursos cientifico-humanísticos]
(Disponível em https://dre.pt/application/conteudo/115941646)
• http://www.dges.gov.pt [site da Direção-Geral do Ensino Superior]
• Despacho Normativo nº 3-A/2019, de 26 de fevereiro
• http://www.dges.gov.pt/guiaexames/?plid=593 [guia de exames e
acesso ao ensino superior]
[Regulamento de exames]
(Disponível em http://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/340.PDF)
• https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx [pedido da senha
de candidatura ao ensino superior]
• Norma 01/JNE/2019 [instruções para a inscrição]
• http://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes [guia dos
• Guia Geral de Exames 2019 [instruções para a inscrição nos
exames e acesso ao ensino superior]
(Disponível em www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/guiageralexames2019.pdf)

cursos/instituições de ensino superior]

• http://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593 [guia das provas de ingresso ao
ensino superior público]
• https://www.dges.gov.pt/online [site da candidatura online de acesso ao
ensino superior]
• http://www.dges.gov.pt/guias/preq.asp [guia dos pré-requisitos]
• https://www.aeva.pt [site deste Agrupamento de Escolas]

