
 

DGEstE - Região Norte 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva  

Cod: 151312 

  

 

 

NIPC: 600077187   |   Morada: Rua Strecht Vasconcelos 147, 4550-150 Castelo de Paiva   |   Tel: 255 690 300   |   Fax: 255 690 308 

http://www.agrupamentoescolascp.pt/   |   E-mail: eb23castelopaiva@hotmail.com 

      

 

 

1 de 4 

 

 

CONCLUSÃO DO 12º ANO DE ESCOLARIDADE, E AGORA? 

 
 

 

 

 

 

 

Quase a terminares o 12º ano de escolaridade, é natural que estejas a ponderar vários 

cenários para o teu futuro. Sejam quais forem, é importante conheceres as várias 

possibilidades e ofertas, para que te sintas mais confiante no caminho a seguir. 

O presente documento, destinado aos alunos(as) do 12º ano de escolaridade, do 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, tem como objetivo apresentar um conjunto de 

orientações e sugestões de exploração. Deste modo, apoiar-te na decisão vocacional e/ou 

profissional. As dúvidas e receios podem marcar esta fase. Queremos que fiques 

esclarecido(a) e consultes os vários recursos. 

O ano letivo 2019-2020 está repleto de novidades e particularidades, tendo sido 

inclusive criadas medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

Concorrer ao ensino superior é, para alguns estudantes, uma meta muito ambicionada, 

uma etapa bastante aguardada. Segue as tuas ambições, sejam elas continuar a estudar ou a 

explorar o mercado de trabalho. Tudo é válido quando se trata dos teus objetivos e interesses. 

Porém, o que te faz sentido num determinado momento, pode não fazê-lo mais à frente. Vais 

sempre a tempo de refazer novos planos. 

Sugerimos-te que consultes os vários endereços, a seguir referidos, de modo a que 

fiques mais informado(a) sobre o acesso ao ensino superior e sobre as várias oportunidades 

após a finalização do 12º ano de escolaridade. Através deles podes obter conteúdos que te 

permitirão ficar a par de todas as novidades, inclusivamente atenuar dúvidas e receios. 
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Direção-Geral do Ensino Superior: https://www.dges.gov.pt 

Direção-Geral da Educação: https://www.dge.mec.pt/ 

Índice de Cursos: https://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593 

Inspiring Future: https://www.inspiringfuture.pt/ 

Uniarea: https://uniarea.com/ 

Design the Future: https://www.designthefuture.pt/ 

Forum Estudante: https://forum.pt/ 

 

Cada uma das sugestões de pesquisa, anteriormente apresentadas, possuem 

informações pertinentes para a etapa em que te encontras. Visita e explora cada uma delas 

de forma autónoma. O teu futuro depende de ti, não deixes o teu sucesso e realização pessoal 

para segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

Na página da Direção-Geral do Ensino Superior estão disponíveis informações para os 

alunos(as) que pretendem concorrer ao ensino superior, como para quem deseja aceder 

através de concursos especiais de acesso (ex.: maiores de 23 anos, diplomados vias 

profissionalizantes). Umas das novidades, para quem está a terminar um curso de dupla 

certificação, é a possibilidade de se candidatar ao ensino superior através de um concurso 

especial. Fica a conhecer as condições no seguinte endereço https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-ao-ensino-

superior-para-diplomados-de-vias-profissionalizantes?plid=593. Se és aluno(a) de um curso de dupla certificação, podes 

igualmente candidatar-te pelo concurso nacional de acesso, realizando os exames necessários 

como prova de ingresso no curso que pretendes. 

https://www.dges.gov.pt/
https://www.dge.mec.pt/
https://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593
https://www.inspiringfuture.pt/
https://uniarea.com/
https://www.designthefuture.pt/
https://forum.pt/
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-ao-ensino-superior-para-diplomados-de-vias-profissionalizantes?plid=593
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-ao-ensino-superior-para-diplomados-de-vias-profissionalizantes?plid=593
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Falando em provas de ingresso, todos os anos são divulgados guias, quer para o Ensino 

Superior Público quer para o Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa. Para 

o ano de 2020 podes consultar as provas de ingresso exigidas, no Ensino Superior Público, 

através do endereço https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/publicacoes-de-provas-de-ingresso-pub?plid=593 e as provas de 

ingresso para o Ensino Superior Privado e Universidade Católica Portuguesa através do 

endereço https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/publicacoes-de-provas-de-ingresso-priv?plid=593. 

 

Importante ressalvar que este ano ocorreram mudanças na determinação da nota de 

candidatura pelo regime geral de acesso, tendo sido emitido uma nota, a 17 de abril 

de 2020, pelo Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Acede à 

informação completa pelo endereço https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/acesso-ao-ensino-superior-2020. Segue-se 

uma síntese das condições a considerar: 

SITUAÇÃO TIPO DE ALUNO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO SECUNDÁRIO 
 

ACESSO AO SUPERIOR 

em 2020 

FÓRMULA DE CÁLCULO PARA 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

MELHORIA DAS 

CLASSIFICAÇÕES 

A 
Terminou o 12.º ano 

em 2019/20 
Classificações 

internas 
 

Exames finais nacionais 
às disciplinas que sejam 

provas de ingresso 
(época de 2019, para as 

disciplinas que 
terminaram no 11.º ano, 

ou de 2020, para as 
restantes disciplinas) 

Classificações internas finais do 
ensino secundário (sem efeito 

dos resultados dos exames 
finais) + Provas de Ingresso 

 

B1 
Terminou o 12.º ano 
em anos anteriores 
ou fez provas em 

anos anteriores e se 
candidata este ano 

Média ponderada 
entre as 

classificações 
internas e as 

classificações dos 
exames finais 

nacionais 

Classificação do 
exame levou a 

uma descida da 
classificação final 

da disciplina 
 

 

Classificações internas finais 
(sem o efeito dos resultados 

dos exames finais nas 
disciplinas em que o exame 

originou uma descida de 
classificação) + Provas de 

Ingresso 

As melhorias das 
classificações dos 

exames finais 
nacionais, 

realizados na 
época de 2020, 

são apenas 
consideradas para 
efeito das provas 

de ingresso no 
ensino superior 

B 2 

Classificação do 
exame levou a 
uma subida da 

classificação final 
da disciplina 

 

Classificações finais por 
disciplina (integrando a 

ponderação então calculada 
entre as duas componentes) + 

Provas de Ingresso 
 

Destacando outras vias de prosseguimento de estudos, já ouviste falar em Curso 

Técnico Superior Profissional (CTeSP)? Este tipo de formação é um ciclo de estudos de ensino 

superior com 120 créditos e a sua duração é de 4 semestres curriculares. Composto por 

componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de 

trabalho. A sua conclusão, com aproveitamento, confere diploma de técnico superior 

profissional e permite prosseguir estudos para uma licenciatura. Fica a conhecer melhor esta 

oferta através do endereço https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnicos-superiores-profissionais?plid=593. 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/publicacoes-de-provas-de-ingresso-pub?plid=593
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/publicacoes-de-provas-de-ingresso-priv?plid=593
https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/acesso-ao-ensino-superior-2020
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnicos-superiores-profissionais?plid=593
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Se estás a pensar, a curto prazo, entrar no mercado de trabalho, sugerimos-te a página 

do Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP. Temas como estágios profissionais 

e procura de emprego, são alguns dos assuntos que podes pesquisar. Todos nós, em algum 

momento, somos confrontados com desafios na nossa trajetória profissional e pessoal. Ser 

persistente pode ajudar a manter os nossos objetivos. Não desanimes na primeira 

contrariedade. Consulta o separador Apoios e Incentivos ao Emprego, bem como todos os 

outros, pelo seguinte endereço https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/apoioIncentivosEmprego.jsp. 

Nos tempos que correm são muitas as informações espalhadas pelos vários meios de 

comunicação, pelo que te sugerimos uma página onde podes ficar informado(a) acerca das 

várias datas, importantes, para rumares ao ensino superior sem sobressaltos. Consulta-a 

através do endereço https://www.inspiringfuture.pt/events?kind_of=acesso. 

Finalizando, as informações aqui apresentadas poderão auxiliar-te na tua exploração 

de forma autónoma e voluntária, sendo certo que os recursos possíveis não se esgotaram. A 

par de tudo o que foi mencionado o Serviço de Psicologia e Orientação disponibiliza um 

endereço de correio eletrónico para qualquer esclarecimento e/ou acompanhamento mais 

individualizado – pedroneto@aecpaiva.pt. 

 

 

Acredita nas tuas capacidades e competências! 

Desejamos-te muito sucesso nas tuas realizações académicas e profissionais! 
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