Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços Regiao Algarve

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes - Cód.145464
INFORMAÇÃO EXAMES Nº 3/2014
Informam-se os alunos dos Cursos Profissionais que, pretendam prosseguir estudos no
ensino superior que, de acordo com a Portaria nº 59-C/2014 de 7 de março, poderão
optar, na qualidade de autopropostos, por realizar:
a) Os exames finais nacionais na disciplina de Português da componente de formação
geral dos cursos científico – humanísticos, numa disciplina trienal e numa disciplina
bienal da componente de formação específica, escolhida de entre as que compõem os
planos de estudo dos vários cursos científico –humanísticos, correspondendo a
CFCEPE ao valor resultante do cálculo da expressão (7CFC + 3M)/10, onde a média
ponderada da classificação final do curso corresponde a um peso de 70% e a média
aritmética simples das classificações dos exames corresponde a um peso de 30%;
b) O exame final nacional da disciplina de Português, da componente de formação
geral dos cursos científico – humanísticos, correspondendo a CFCEPE ao valor
resultante do cálculo da expressão (8CFC + 2P)/10, onde a média ponderada da
classificação final do curso corresponde a um peso de 80% e a classificação obtida no
exame da disciplina de Português, corresponde a um peso de 20%;

Em ambos os casos as classificações/médias de classificações obtidas nos exames
deverão ser iguais ou superiores a 9.5 valores.
Informam-se ainda que:
1 - Os exames finais nacionais têm lugar em duas fases a ocorrerem em junho e julho. A
1ª fase dos exames finais nacionais tem carácter obrigatório para todos os alunos.
2 - Os prazos de inscrição para admissão aos exames finais nacionais do ensino
secundário decorrem nos seguintes períodos:
*1ª Fase (Prazo normal) - de 10 a 19 de março de 2014
*2ª Fase (Prazo normal) - 14 e 15 de julho de 2014.
3 - Os exames finais nacionais do ensino secundário realizam-se nos seguintes períodos:
*1ª Fase - de 17 a 27 de junho de 2014;
*2ª Fase - de 17 a 21 de julho de 2014.
4 - As pautas referentes às classificações dos exames finais nacionais são afixadas nas
seguintes datas:
Av. S. João de Deus, 8500 Portimão – Tel: 282 450 410 – Fax: 282 415 049 – Tlm: 913395097 – 938957751 – 966467436
e-mail: geral@esmtg.pt – Url: www.esmtg.pt

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços Regiao Algarve

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes - Cód.145464
*1ª Fase: 11 de julho de 2014;
*2ª Fase: 4 de agosto de 2014.
5 - Os resultados dos processos de reapreciação dos exames finais nacionais e das
provas de equivalência à frequência do ensino secundário são afixados nas seguintes
datas:
*1ª Fase: 11 de agosto de 2014;
*2ª Fase: 26 de agosto de 2014.

Esta informação será publicada na página da escola em “Exames e Provas 2014”.
Esta informação não dispensa a leitura da legislação.
Portimão, 10 de março de 2014
A Vogal da CAP do AEMTG
(por delegação de competências)

____________________________________________
(Maria da Conceição da Silva Cercas Marcelo)
Prof. do Grupo 510
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