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A V I S O nº 05/2017 
 

 

Avisa-se os alunos do 11º e do 12º ano, dos Cursos Científicos – Humanísticos, que as 

inscrições nas disciplinas sujeitas a exames nacionais/equivalência à frequência decorrem de 

13 a 24 de fevereiro de 2017. 

 

No ato da inscrição devem ser portadores dos seguintes documentos: 

√ Boletim de inscrição mod. Nº 0133 da Editorial do Ministério da Educação, à venda 

na papelaria da Escola. 

√ Cartão de Cidadão. 

√ Boletim individual de saúde atualizado e documento comprovativo das habilitações 

académicas, no caso dos alunos provenientes de outras escolas 

 

 Os estudantes que, no presente ano letivo, pretendam candidatar-se ao Ensino 

Superior, devem, no ato da inscrição, entregar o recibo de pedido de atribuição de 

senha para acesso ao sistema de candidatura online, disponível na página da 

Internet www.dges.mctes.pt . 

 

Todos os alunos inscrevem-se obrigatoriamente e realizam os exames na 1ª fase. 

 

A 2ª fase, de inscrição obrigatória, destina-se aos alunos que: 

 Reprovem na 1ª fase 

 Pretendam fazer melhoria de nota nas disciplinas já concluídas 

(independentemente de serem alunos internos ou autopropostos) 

 Pretendam repetir exames já realizados na 1ª fase, para efeitos de acesso ao 

ensino superior. 

 

Para evitar filas de espera e eventuais transtornos, solicita-se que as inscrições não sejam 

entregues nos últimos dias e que os boletins de inscrição já se encontrem preenchidos com os 

dados pessoais (nome em maiúsculas e letra legível), não devendo apresentar rasuras ou 

tinta/fita corretora. 
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Para quaisquer esclarecimentos, os interessados devem dirigir-se aos serviços 

administrativos deste Agrupamento de Escolas. 

 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, 13 de fevereiro de 2017 

 

   
A Diretora, 

 

Maria Beatriz Moreira Rodrigues e Silva 
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