Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do
Sul

Acesso ao E. Superior
2021/2022
Conclui o E. Secundário, em 2020/2021, o que tenho de fazer para concorrer ao E. Superior?
•
•
•

Adquirir, na Papelaria da Escola / PBX, o impresso para pedido da Ficha ENES;
Preencher o dito impresso e requer nos Serviços Administrativos a respetiva Ficha ENES;
Na posse desse documento confirma se tens as tuas credencias de acesso à plataforma para candidatura
ao E. Superior. Consulta o teu e-mail, pois é para lá que elas foram enviadas. Em caso de dúvida passa
na Direção para falares com o prof. Carlos Silva.
• Tem em atenção os prazos de candidatura (de 6 agosto a 20 de agosto de 2021) *;
• Efetua,
dentro
do
prazo,
a
tua
candidatura
na
plataforma
on-line;
https://www.dges.gov.pt/online/Sessao/Iniciar.aspx
• Após inserires as tuas opções (6 no máximo), submete a tua candidatura e guarda o recibo, podes
guardá-lo em pdf, se não o quiseres imprimir
• Nota Importante: Se durante o prazo de candidatura pretenderes alterar as tuas opções podes fazê-lo
sem qualquer problema, sendo que basta entrares novamente na plataforma de candidatura on-line,
eliminares as opções que não te interessam, inserires as novas opções e no final submetes outra vez a
tua candidatura. Passa a valer a última submissão que fizeres. Guarda uma vez mais o recibo em versão
pdf com o nome que bem entenderes, acrescentando no final, versão 2.
• (*) Esta data carece de confirmação.
______________________________________________________________________

Calendário das ações para os exames finais nacionais do
ensino secundário e acesso ao ensino superior
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/guia-geral-de-exames-2021
Nota Breve:
A Ficha ENES apenas poderá ser entregue, a partir da próxima 5ªf, dia 5 de agosto. Situações
muito urgentes, por motivos atendíveis, deverão entrar em contacto com os Serviços
Administrativos da Escola - 232720070

