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Assunto: PROVAS FINAIS 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS
ENSINO SECUNDÁRIO – NORMA 01/JNE/2016

Para conhecimento e devidos efeitos remete-se a V.Ex.ª a Norma 01/JNE/2016,
referente às Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do 3.º ciclo do Ensino Básico
e do Ensino Secundário, em 2016.
Conforme consta do objeto e âmbito de aplicação desta norma, esta “… contém as
instruções a observar no presente ano letivo pelos agrupamentos de escolas, escolas não
agrupadas e estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, doravante designados, no seu
conjunto, por escolas, relativamente ao processo de inscrição para a realização de:


Provas finais do 3.º ciclo do ensino básico;



Exames finais nacionais do ensino secundário;



Provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário;



Provas finais e exames a nível de escola do 3.º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário.

O conhecimento destas instruções é indispensável para que as escolas possam
organizar o processo de inscrição e prestar aos alunos os esclarecimentos necessários
relativamente a este assunto, bem como sobre alguns requisitos para o acesso ao ensino
superior. Esta norma inclui ainda os prazos de inscrição para as provas finais e provas de
equivalência à frequência do 3.º ciclo, bem como informação relativa aos códigos das provas
finais de ciclo, exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência e códigos dos
cursos do ensino secundário, elementos fundamentais para a inscrição, e ainda a tabela com a
correspondência entre os códigos das provas de ingresso no ensino superior e os exames finais
nacionais que as satisfazem.
As escolas devem afixar, em local de estilo, as instruções e boletins de inscrição,
bem como outras orientações e prazos relativos ao processo de inscrição constantes desta
Norma e do Regulamento de Provas e Exames do Ensino Secundário”.
Os prazos de inscrição para as 1.ª e 2.ª fases das provas finais e de equivalência à
frequência do 3.º ciclo do ensino básico são:
Prazo de inscrição para a 1.ª fase
10 a 18 de março.

Prazo de inscrição para a 2.ª fase
12 a 14 de julho
O documento anexo encontra-se disponível na página da internet do JNE http://www.dge.mec.pt/Normas -.
Na RAA a referência a “agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas” deve ser
entendida como Unidade Orgânica.
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