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PROVAS E EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Os alunos do 11º e 12º anos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram, 

sem aprovação, em resultado da avaliação do 3º período, podem realizar provas de equivalência à 

frequência a essas disciplinas.  

 

 

As inscrições para as provas de equivalência à frequência, para os 

alunos do ensino secundário que não concluíram disciplinas 

terminais, ocorrem nos dias 1 e 2 de julho (até às 16h). 

 

 

Orientaçõ es para õ prõcessõ de inscriçõ es 
 

Os alunos que pretendam efetuar a inscrição para as provas de equivalência à frequência, devem 

seguir os seguintes procedimentos: 

1. O agrupamento continua a disponibilizar o boletim de inscrição (modelo EMEC), em formato 

editável no seu site (https://www.aefontespmelo.com/alunos/noticias-alunos/395-provas-e-

exames-dos-ensinos-basico-e-secundario). 

2. Os encarregados de educação, ou os alunos quando maiores de idade, descarregam, preenchem e 

enviam o referido boletim, devidamente preenchido, para o correio eletrónico dos serviços 

administrativos (secretaria@aefontespmelo.pt) até às 16 h do dia 2 de julho, impreterível-

mente. Mesmo os alunos que já tenham efetuado inscrição para os exames nacionais, devem 

entregar novo boletim só com os exames de equivalência à frequência. 

3. No preenchimento do boletim devem ter em atenção: 

a. No campo 4 indicar o código, o nome e o ano das disciplinas às quais o aluno irá realizar 

provas de equivalência à frequência (ver tabela em anexo); 

b. Os alunos têm de assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de inscrição a quadrícula “N”; 

c. Os alunos assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “S” no campo 4.5 e a quadrícula 

“S” ou “N” no campo 4.8, consoante elejam ou não o exame para ingresso; 

d. Os alunos não preenchem o campo 4.7 do boletim de inscrição; 

e. No campo 6 indicar se o aluno beneficia da Ação Social Escolar. 

4. Os serviços administrativos confirmam aos alunos, ou aos seus encarregados de educação, a 

receção dos correios eletrónicos enviados por estes e, em caso de eventuais desconformidades, 

solicitam as necessárias correções; 

5. Os serviços administrativos combinam igualmente com o encarregado de educação a forma de 

entrega do boletim de inscrição em papel, preenchido e assinado, havendo lugar, quando 

aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 
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LISTA DE CÓDIGOS DAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Código Disciplina Obs 

303 Aplicações Informáticas B (12º)  

302 Biologia (12º)  

702 Biologia e Geologia (11º) Exame Nacional 

311 Educação Física (12º)  

547 Espanhol (11º) Exame Nacional 

714 Filosofia (11º) Exame Nacional 

715 Física e Química A (11º) Exame Nacional 

719 Geografia A (11º) Exame Nacional 

319 Geografia C (12º)  

623 História A (12º) Exame Nacional 

550 Inglês (Formação Geral – 11º) Exame Nacional 

358 Inglês (12º)  

635 Matemática A (12º) Exame Nacional 

835 M.A.C.S. (11º) Exame Nacional 

639 Português (12º) Exame Nacional 

340 Psicologia B (12º)  

342 Química (12º)  

 


