
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Psicóloga Maria João Caria 

 

ALUNOS 12º ANO – ATUALIZADO A 27 DE ABRIL 2020 

 

A psicóloga Maria João Caria encontra-se disponível, via email mjoaocaria@aecaparica.pt para 
esclarecer dúvidas que possam surgir e que tendo em conta o Plano de Contingência em vigor, 
não possam ser efetuadas presencialmente.  

    
  
    

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA 
ESCOLA SECUNDÁRIA MONTE DE CAPARICA 
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Como 
realizar o 
Pedido 

de 
Atribuição 
de Senha 

 





Preencher com dados 
pessoais, Submeter e 
automaticamente 
recebem 
no vosso email um 
formulário 
 
! email que colocam ! - 
será através dele que 
mais tarde recebem 
informação para 
realizarem a candidatura 



O que recebem no 
vosso email: 

 
•  Imprimem, 

 
•  Encarregado de 

educação assina 
se o aluno for 

menor, 
 

•  Entregam na 
Secretaria 





! Uma simulação para perceberem a utlidade do Assistente de Escolha de Curso … 



! Uma simulação para perceberem a utlidade do Assistente de Escolha de Curso … 



! Uma simulação para perceberem a utlidade do Assistente de Escolha de Curso … 





currículo do curso … disciplinas ... 
saídas profissionais… 



Pré – Requisitos 
 
v São uma opção de cada estabelecimento de ensino superior decidir a sua existência e 
fixar o seu conteúdo;  
v São provas de tipo físico, funcional ou vocacional;  
v Carácter eliminatório (apto ou não apto) ou ponderador (0-200 pontos, peso até 15%). 

v Prazos:   
v  inscrição: ... nos estabelecimentos de ensino superior, avaliação/realização: ...
(calendário próprio de cada estabelecimento)  e certificação entregue 
posteriormente (até julho ?). 
v A satisfação do pre ́-requisito, para determinado curso, em determinada instituição 
abrange a satisfação aos restantes pares instituição/curso do mesmo grupo de pre ́-
requisitos. 
v  há uma 2ªchamada para situações excecionais.                                                                                                      
v   quando a comprovação é meramente documental, é entregue no ato de 
matrícula e inscrição no ensino superior. 

v Se não o fizer dentro dos prazos, não poderá concorrer nesse ano letivo, para 
aquele curso, em nenhuma fase da candidatura.  
 
v  Alguns estabelecimentos privados também exigem pré-requisitos !!! 





Exemplo de um 
Grupo de Pré-
Requisitos 
Equivalentes  e 
o que é 
necessário 
fazer ... 



Aspectos gerais da candidatura (com base nos dados da candidatura 2019...) – site oficial: 
www.dges.gov.pt  
 

¤ A candidatura ao ensino privado é realizada diretamente nos estabelecimentos de ensino superior 

privados, em todos cursos que sejam do interesse do aluno !!!    Com custos !!!  

¤ A matrícula num curso de ensino superior é que tem de ser única.  

¤ É candidato ao ensino superior em 2020 quem tiver cumulativamente: 
o  aprovação num curso de ensino secundário (qualquer !), 

o  realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que se candidata, e obtido uma classificação igual ou 

superior à mínima fixada, 

o  satisfizer os pré-requisitos exigidos a certos cursos, 

o  uma nota de candidatura igual ou superior ao valor mínimo fixado pela instituição ensino superior. 

¤ Alguns cursos exigem a realização de um Concurso Local (ex: ensino militar policial, cursos de música, 

teatro, cinema etc) - Contatar as instituições pessoalmente!  

¤ Existe a possibilidade de concorrer a bolsa de estudo, isenção de propinas e residência – mesmo no 

ensino privado; contactar os serviços sociais da instituição, imediatamente a seguir à notícia da 
colocação.        

¤ O candidato pode alterar a sua candidatura, ao ensino público, por opção pessoal, no prazo em que 

decorre a candidatura, sendo considerada apenas a última. 

 



Aspectos gerais da candidatura – base no guia de candidatura 2019 ! 
 
¤  Se o resultado de uma reapreciação de EN só for conhecido após o final do prazo da candidatura e 

dessa resulte uma alteração no cálculo da nota de candidatura, o aluno tem 3 dias úteis para se 

candidatar se não o fez ou alterar a candidatura (é preenchido novo formulário com novo código de 
ativação da ficha ENES). 

¤  A classificação do último candidato no ano letivo anterior só orienta o aluno na escolha do curso porque 

está sempre sujeita a flutuações! 

¤  O aluno pode candidatar-se até um par de seis combinações estabelecimento/curso, por ordem de 

preferência.  

¤  A seriação dos candidatos em cada curso é realizada por ordem decrescente das respectivas notas de 

candidatura. 

¤  Atenção à ordem de colocação dos 6 pares estabelecimento/curso pois elas vão sendo esgotadas por 

ordem ! 

¤  Um aluno pode beneficiar de preferência regional (até 50% das vagas) para determinados cursos, 

apenas na 1ªfase, tem de indicar os pares estabelecimento/curso em 1ª opção e seguintes sem 
interrupção, matriculado e concluído os 11º e 12º anos em estabelecimentos de ensino secundário na 

área de influência e tem de requerer que essa informação seja incluída na ficha ENES quando a pede. 



Aspectos gerais da candidatura – com base no guia de candidatura 2019 ! 
 

¤  Há que ter em consideração o nº de vagas existentes, as vagas diferem de fase para fase, com 

tendência para diminuir ou desaparecer. 

¤  Podem apresentar-se à 2ª fase de candidatura: 
o  Candidatos não colocados  na 1ª fase, 

o  Candidatos colocados na 1ª fase, 

o  Estudantes que só reuniram condições de candidatura após o final do prazo da 2ºfase 

¤  Se um candidato se recandidatar e obtiver colocação na 2ª fase, perde automaticamente a vaga da 

1º fase. 

¤  Os procedimentos para a 3ªfase são iguais aos da 1ª e 2ª fases. 

¤  Cuidado com expectativas de transferência inter curso no ensino superior, mesmo que sejam de 

cursos na mesma faculdade!  

¤  Na entrega do formulário de candidatura verificar códigos, bilhete de identidade/cartão cidadão, 

ordem de colocação, notas mínimas exigidas nos cursos, ... notas dos últimos colocados ano 
anterior ….  

 



MAIO 
 
•  NOVA INSCRIÇÃO EN E PEF 
•  (ENTREGA PEDIDO ATRIBUIÇÃO SENHA – se ainda 

não o fez) 
•  INSCRIÇÃO/ REALIZAÇÃO DE PRÉ-

REQUISITOS..contatar instituições de ensino superior 
•  ALUNO RECEBE SENHA NO EMAIL QUE DEU (! ... ver 

SPAM .. 

PAUTA 1ª OU 2ª FASE - ENSINO SECUNDÁRIO 
CONCLUÍDO 
 

•  PEDIDO FICHA ENES NA SECRETARIA ---- tem 
código de ativação para utilização na 
Candidatura ! 

• REALIZAÇÃO DE CANDIDATURA ON LINE 



Exemplo de 

Ficha ENES 

 

 



Cálculo da Nota de Candidatura para  
Acesso ao Ensino Superior 

 
o  Média do secundário  - 15,3 
o  PI Matemática - 156 
o  PI Biologia e Geologia  - 123 
 
1º Passo:  
Convertem-se as classificações da escala 0 a 

20 para a escala 0 a 200 
 
15,3 x 10 = 153 
 
2º Passo:  
Seguidamente, multiplica-se cada uma das 

componentes pelo respectivo peso, sem 
arredondamento 

 
o  Média do secundário  - 153 x 0,5=76,5 
o  PI Matemática -156 x 0,25=39 
o  PI Biologia e Geologia  - 123 x 0,25=30,75 
 
3º Passo:  
Soma-se tudo, com arredondamento final 

déc ima e ob tém-se a NOTA DE 
CANDIDATURA 

 
76,5+39+30,75=146,25 – 146,3  



Dúvidas: 
 
Gabinete psicóloga SPO – PAVILHÃO CENTRAL (ATRÁS DA REPROGRAFIA) 
 
Email: mjoaocaria@aecaparica.pt 
 
 
Consulta: 
 
Site oficial acesso ensino superior – www.dges.gov.pt 
Guia Geral de Exames 2020 
Guia das PI públicas e privadas 2020 
Regulamento dos Pré-Requisitos 2020 
Guia Candidatura Ensino Superior Público 2019 
Classificações últimos colocados ensino superior 2019 
 


