Agrupamento de Escolas de Resende
Ano Letivo 2021/2022

Acesso ao Ensino Superior
Etapas fundamentais para a candidatura

Serviço de Psicologia do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Resende, março de 2022

Agora

Março
Abril

Junho

Julho

Julho

Julho
Agosto

Pesquisa sobre
os cursos

Deves procurar toda a informação sobre que cursos disponibilizam vagas para este
concurso. Procura depois informação específica sobre o concurso nessa instituição,
uma vez que cada concurso poderá ter requisitos diferentes.

Pedido de
Senha

Podes pedir a senha a partir deste momento através do site da DGES. Vais precisar
dela para iniciares sessão no portal de candidatura ao ensino superior para te
inscreveres nos exames.

Inscrição nos
Pré-requisitos

Para te candidatares a alguns cursos podes ter que validar aptidões de natureza
física, funcional ou vocacional. Se quiseres entrar num desses cursos terás de te
inscrever nos pré-requisitos.

Inscrição na 1.ª
Fase de Exames

É altura de te inscreveres nos exames da 1.ª Fase. Pensa se queres realizar algum
exame como aluno externo, melhoria de nota ou prova de ingresso.

1.ª Fase de
Exames

Os Exames Nacionais da 1.ª Fase vão poder ser utilizados como Prova de Ingresso
para qualquer uma das fases de candidatura (1.ª, 2.ª e 3.ª)

Resultados na
1.ª Fase de
Exames

Momento de pânico ou de alívio. Estas notas são as que vais poder utilizar como
Prova de Ingresso em todas as fases da candidatura.

Pedido da Ficha
ENES

Podes pedi-la na escola a partir do momento em que tens os resultados da 1.ª Fase
de exames e caso tenhas concluído o secundário. Vais precisar dela para te
candidatares.

Inscrição na 2.ª
Fase de Exames

Deves inscrever-te na 2.ª Fase caso não tenhas ficado satisfeito com as notas da 1.ª
fase de exames. Caso tenhas reprovado à disciplina, estarás automaticamente
inscrito.

2.ª Fase de
Exames

Os Exames Nacionais da 2.ª fase podem ser utilizados como Prova de Ingresso
apenas a partir da 2.ª fase de candidaturas (2.ª e 3.ª). Isso não quer dizer que, por
realizares este exame, deixas de te poder candidatar à 1.ª Fase.

Candidatura no
Privado

Também por esta altura começam as candidaturas para o ensino superior privado e
concordatário. Ao contrário do ensino superior público, estas instituições regem-se
por concursos institucionais, pelo que deves dirigir-te à instituição para fazer a tua
candidatura.

Candidaturas à
1.ª Fase

Chegou o momento pelo qual tens trabalhado tanto! Faz a tua candidatura online
ao ensino público através do site da DGES. Lembra-te que no concurso nacional
podes escolher até 6 opções (instituição/curso) Usa-as bem e esgota-as ao máximo.
Mas sempre por ordem de preferência, pois só vais ficar colocado numa opção!

Resultados da
2.ª Fase de
Exames

Outro momento de pânico ou de alívio.

Candidatura às
bolsas

Gostavas de ter uma bolsa de estudo? A bolsa de ação social da DGES é aplicável
tanto para o ensino público, como para o privado e concordatário e tem como
critério apenas os rendimentos do teu agregado familiar. Depois de indicares que
pretendes receber a bolsa da ação social, vais receber os dados de acesso à
plataforma, através de sms. A tua candidatura à bolsa pode ser realizada desde que
submetes a tua candidatura, até 20 dias após a tua matrícula na instituição de
ensino superior.

Pré-requisitos
de matrícula

Para frequentares alguns cursos, pode te ser exigido um atestado médico ou
mesmo uma auto-declaração que comprove que tens algumas capacidades
indispensáveis para a realização desse curso

Colocações da
1.ª Fase

Recebes um e-mail com a tua colocação da 1.ª fase. É aqui que percebes se ficaste
totalmente satisfeito com a tua colocação ou não.

Matrículas da
1.ª Fase

Deves matricular-te sempre para guardar a tua vaga, mesmo que te vás candidatar
novamente na 2.ª fase. Consulta o site da instituição para saberes como vais fazer.

Candidaturas à
2.ª Fase

Se não ficaste satisfeito com a tua colocação da 1.ª fase, candidata-te à 2.ª fase.
Escolhe apenas opções que queiras mais do que aquela em que ficaste colocado. Se
ficares colocado na 2.ª fase, vais perder a vaga da fase anterior.

Colocações da
2.ª Fase

Recebes um e-mail com a tua colocação da 2.ª fase. Mais um momento para avaliar
a tua satisfação com os resultados.

Matrículas da
2.ª Fase

Mesmo que já tenhas feito matrícula na 1.ª fase, tens mesmo de realizar a
matrícula no curso onde ficaste colocado na 2.ª fase, caso contrário, perdes a vaga.

Candidaturas à
3.ª Fase

Última oportunidade para te candidatares àquele curso de sonho! Se ficares
colocado nesta fase, perdes a vaga da fase anterior.

Colocações da
3.ª Fase

Recebes um e-mail com a tua colocação da 3.ª fase. Esperamos que no final desta
jornada tenhas conseguido ficar no curso que querias mesmo..

Matrículas da
3.ª Fase

O procedimento é o mesmo: tens de fazer a matrícula para garantires a vaga em
que ficaste colocado.

Julho
Outubro

Setembro

Outubro

Outubro

Legenda:
Passos Gerais (Preto)!
1ª Fase de Acesso (Amarelo)!
2ª e 3ª Fases de Acesso (Vermelho)!
Nota: é importante consultares a página do Agrupamento de Escolas, nomeadamente o separador Alunos & Pais,
onde poderás obter informação atualizada sobre Provas, Exames e Ensino Superior.

Prazo de inscrição para os exames finais nacionais, provas de equivalência à frequência e provas
a nível de escola do ensino secundário

Prazo para Inscrição, realização e certificação dos Pré-Requisitos

Calendário Exames Finais Nacionais 2022 — 11º e 12º anos – 1.ª Fase

Informação recolhida em:
http://www.dges.gov.pt/guias/ ;
http://inspiring.future.pt
http://orientacao-vocacional.com.pt

