
 

 

 

 

 
 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Direção de Serviços Região Alentejo 

 

Agrupamento de Escolas de  

Alcácer do Sal 

 

Prazo Ação 

De 17 a 27 de junho 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 

Em 11 de julho Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais. 

2 dias úteis Pedido de consulta de Prova (Modelo 08/JNE) 

+ 2 dias úteis Facultar fotocópia da Prova ao requerente 

+ 2 dias úteis Pedido de Reapreciação de Prova (Modelo 09/JNE) 

De 17 de julho a 8 de 

agosto 

Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso 

ao ensino superior. 

Em 14 e 15 de julho 
Inscrição para a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário 

(prazo normal). 

De 17 a 21 de julho 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 

Em 4 de agosto Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais. 

Seguem-se os mesmos prazos para consulta e reapreciação de Prova que se cumpriram na 1º fase 

Em 11 de agosto Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase. 

Em 26 de agosto Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase. 

Em 8 de setembro 
Divulgação dos resultados da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao 

ensino superior. 

De 8 a 19 de setembro 
Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso 

ao ensino superior. 

Em 25 de setembro 
Divulgação dos resultados da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao 

ensino superior. 

De 2 a 6 de outubro 
Apresentação da candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso 

ao ensino superior. 

Em 10 de outubro 
Divulgação dos resultados da 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao 

ensino superior. 

Calendário das ações para os exames finais nacionais do 

ensino secundário e acesso ao ensino superior 

http://www.dges.mctes.pt/guiaexames/calendario_fase1.html
http://www.dges.mctes.pt/guiaexames/calendario_fase2.html

