
 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS - INFORMAÇÕES PARA OS ALUNOS (2016/2017) 
 

 Inscrição nos exames da época de julho (só módulos do ano de frequência e alunos inscritos 

em exames nacionais) 
Para a época de exames de julho só são considerados os módulos deste ano letivo terminados 

até ao dia 02 de junho, com todas as recuperações feitas.  
 

junho 

5 a 9 
 

Afixação do calendário junho 

e das matrizes 19 
 

Nota: Os módulos que terminam DEPOIS de 2 de junho terão as duas recuperações que 

poderão ir até ao dia 30 de junho, por isso não terão exame em julho; só em setembro.  
 

Muito Importante: Este processo de recuperação será combinado entre o professor da 

disciplina e o aluno. 
  

 Calendário dos exames da época de 

julho 
julho 

3 4 5 6 7 

 Saída de resultados dos exames da 

época de julho 
julho 

12 

 
 

o Inscrição nos exames da época de Setembro  
(todos os módulos em atraso de todos os anos; máximo de inscrição – 6 módulos) 

julho 

7 a 13 
 

Afixação do calendário julho 

e das matrizes 24 
 

o Calendário dos exames da época de 

setembro  
setembro 

4 5 6 7 8 
 

o Saída de resultados dos exames da 

época de setembro 
setembro 

13 

 
Notas: 

 É necessário adquirir, na reprografia, o impresso para a(s) inscrição(ões) nos exames e entregar na 

secretaria devidamente preenchido.  

 O calendário e os resultados serão afixados na escola e disponibilizados no portal da escola:  

www.aelousada.net 

 As matrizes serão afixadas na Escola. 

 Não serão aceites inscrições fora dos prazos estabelecidos. 
 

 Calendarização prevista (sujeita a alteração) da defesa das PAP / PAF dos diversos 

cursos 
12.º CM 12.º CT 12.º GPSI 12.º MM 12.º RS 

julho junho junho Junho junho 

3 29 29 e 30 26 e 27 26 e 27 

 

9.º CEF - OL 9º VOC - ICE 12º VOC - TM 

julho junho junho 

21 26 e 27 29 e 30 
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