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Requerimento para inscrição fora do prazo em exames 
ou provas fi nais nacionais:

Terminando no dia 1 de março o prazo para as inscrições nos Exames e Provas Finais Na-
cionais do Básico e do Secundário, 1.ª Fase, chamamos a atenção dos Estabelecimentos 
de Ensino para o nosso Catálogo 0236 - Requerimento para inscrição fora do prazo em 
exames ou provas fi nais nacionais, um impresso concebido para facilitar e uniformizar os 
procedimentos das secretarias nestes casos, que habitualmente carecem de despacho 
da Direção da Escola.

N.º Catálogo 0236              0,17 €

Ex.mo/a Diretor/a do/a _____________________________________________________________________________________
(nome da Escola ou Agrupamento)

Eu, _______________________________________________________________________________________________________,
de ____________ anos de idade, portador/a do Cartão de Cidadão n.º __________________________________,
Aluno/a n.º __________ da turma __________ do __________.º ano, venho por este meio solicitar autorização
para efetuar a minha inscrição, fora do prazo estabelecido, nos seguintes exames nacionais / provas finais
nacionais / provas de equivalência à frequência (riscar o que não interessa):

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Disciplina _________________________________________________________________________ Código ____________

Razões pelas quais esta inscrição não foi feita dentro do prazo estabelecido (opcional):
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Contacto telefónico: _________________________ E-mail: ___________________________________________________

Peço deferimento,
_______________________________________________________________________
(assinatura do/a Aluno/a ou do/a Encarregado/a de Educação, se o/a Aluno/a for menor)

________________________________________ , ________ /________ /________
(local) (data)

Identificação do/a Encarregado/a de Educação (caso necessária):
Nome _________________________________________________________ Cartão de Cidadão n.º _____________________

Despacho da Direção:
Deferido Indeferido Observações: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Data: _______/_______/_______ O/A Diretor/a:
____________________________________________________________

Nota: em caso de deferimento, o/a Aluno/a deverá preencher o impresso adequado e entregá-lo nos Serviços Administrativos deste
estabelecimento de ensino, no mais curto prazo de tempo possível.
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