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            Nº. MAIL-S-DRE/2015/2022 

  Proc. DESP/17.55 

 
Assunto: CLASSIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CÁLCULO 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Para conhecimento e efeitos tidos por convenientes, envia-se o ofício-circular da 
DGE (S-DGE/2015/987), disponível na página da internet do Júri Nacional de Exames, referente 
à classificação da disciplina de Educação Física – Cálculo da classificação final de curso do 
ensino secundário -. 

Os princípios deste ofício-circular aplicam-se aos cursos do ensino artístico 
especializado da música. 

Os mesmos princípios aplicam-se também, aos cursos profissionais lecionados nas 
escolas do ensino regular e nas escolas profissionais, nos seguintes termos: 

 Nos cursos profissionais, concluídos até ao ano letivo 2013/2014, a disciplina 
de Educação Física é considerada para o cálculo da classificação final de 
curso do ensino secundário e acesso ao ensino superior; 

 Nos cursos profissionais, concluídos no presente ano letivo (2014/2015) e 
seguintes, a disciplina de Educação Física não é considerada para o cálculo 
da classificação final de curso do ensino secundário e acesso ao ensino 
superior, a não ser que os alunos pretendam prosseguir estudos  superiores 
nesta área; 

 Os Certificados de conclusão de curso a emitir pelas escolas profissionais  - 
modelo DRE, Série 12/8 – devem referir expressamente: 

o a escola profissional frequentada  
o o nome completo do curso 
o número e data da Portaria que aprova o plano curricular/curso 

frequentado 
o ano de conclusão de curso  
o a classificação final de curso com e sem a disciplina de Educação 

Física – qualquer uma destas classificações deve ser calculada 
e registada com arredondamento às décimas 

Oportunamente será divulgado Despacho a definir os cursos superiores em que 
entra a classificação da disciplina de Educação Física. 

 
Com os melhores cumprimentos 

 
A DIRETORA REGIONAL 

 
FABÍOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO 

 
Anexo: o referido 
CS/IB 

 
 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direção Regional da Educação 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 

Apartado 46 
9700-167 Angra do Heroísmo 
Telefone: 295 401 100          E-mail: dre.info@azores.gov.pt 
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