
              

INFORMAÇÃO Nº 06/ALUNOS/17

11º e 12º ANOS

EXAMES NACIONAIS

Informam-se os alunos do 11º e 12º anos que foi divulgado hoje, dia 13 de fevereiro, o 

Regulamento de Exames e Norma 1 do JNE relativa às instruções para a inscrição nos 

Exames Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência de 2017.

Assim, o prazo de inscrição (obrigatória) para a 1ª fase de Exames decorre de 13 a 24 

de fevereiro. Os alunos devem dirigir-se à loja do aluno para adquirir o boletim de 

inscrição.

Mais e informa que estão afixadas, no corredor da Biblioteca, informações muito 

importantes sobre todo o processo de exames QUE NÃO DISPENSAM A ATENÇÃO DE 

TODOS.

Informa-te nos SAE – área de alunos
Junto dos Serviços de Psicologia e Orientação

Junto do teu Diretor de Turma

Não te precipites… decide de forma esclarecida!

Informações disponíveis também em:

www.esmf.pt

www. Iave.pt

Abrantes , 13 de fevereiro de 2017

                                                    O Diretor

_____________________

(Alcino José Brás Hermínio)
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