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Comunicação de resultados de provas e de final de módulo 

Como informação anteriormente enviada por mail realizámos as reuniões de avaliação na segunda 

semana de aulas. Assim, estamos em condições de publicar oficialmente os resultados dos módulos. 

A classificação de módulo resulta do cálculo do valor de referência de acordo com os itens e pesos 

definidos em cada disciplina. 

 

A-Como aceder aos resultados dos módulos 

Existem duas aplicações com acesso a partir da página da secretaria e que permitem consulta da 

situação escolar. Basta clicar nas mesmas 

 

 

 

 

Na primeira aplicação, teremos o resultado da prova e do módulo. A consulta é feita com o número 

de contribuinte, devendo o aluno mudar a senha. Os alunos que já frequentaram a escola devem 

colocar a senha que escolherem na primeira entrada. Para os novos, o sistema verifica o número de 

contribuinte e pede para mudar a senha. Aqui conseguem ver todas as notas de provas e módulos 

desde o primeiro ano que se inscreveram. (apenas resultados atribuídos nas reuniões normais de 

avaliação). Classificações por equivalência ou exames não estão colocados nessa plataforma. 

Se tiverem dificuldades entrarem devem contactar o professor manuel.figueiredo@esfa.pt indicando 

o erro obtido  

 

 

mailto:manuel.figueiredo@esfa.pt
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A segunda aplicação CONSULTA Alunos é a aplicação oficial.  

Aqui são lançados apenas os módulos concluídos (classificação mínima de 10) ou por equivalência. 

Precisam do número de processo e do número de CC e devem mudar a senha. Para saber o vosso 

número de processo podem pedir ao diretor de turma. O Número de CC é o colocado na ficha de 

inscrição. E como alguns alunos colocam espaços, letras… devem verificar várias formas de escrever. 

Também podem consultar sumários e faltas 

Se faltar alguma classificação ou verificarem algum lapso devem comunicar ao diretor de turma e à 

coordenação. 

B- A partir de que dia ou hora estão disponíveis os resultados? 

As ligações serão abertas oficialmente às  zero horas do dia 20.  

 

C-REVISÃO DAS CLASSIFICAÇÕES FINAIS. 

1-O encarregado de educação ou o próprio aluno, quando maior de 18 anos, poderão requerer a 

revisão das decisões tomadas.  

2) Os pedidos de revisão serão apresentados em requerimento, devidamente fundamentado, em 

razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao Diretor, até ao dia 24 de janeiro, sexta feira, 

pelas 23,55 horas através do fórum privado existente na página da secretaria 

3) Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como os 

que não estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos.  

 

Nota: Todas as informações são individuais, não sendo legalmente possível a publicação de 

classificações em páginas da internet, acessíveis a outros alunos. Dessa forma, nunca serão 

publicadas pautas de turma. 
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