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Informação - Comunicação de resultados de provas e de final de módulo 
12º ano 

 
Tendo sido realizado o conselho de turma do 12º ano podem ser disponibilizadas as classificações 
finais de módulo 

 
Recordamos que existem duas aplicações com acesso a partir da página da secretaria e que permitem a 
consulta da situação escolar. Basta clicar nas mesmas 

 
Na aplicação oficiosa (interna) teremos o resultado da prova e do módulo. Esta página é apenas informativa 

para que todos os alunos conheçam a sua classificação na prova e no módulo. A consulta é feita com o 

número de contribuinte, devendo o aluno mudar a senha. Em caso de erro consultar o professor Manuel 

Figueiredo, via mail manuel.figueiredo@esfa.pt. De notar que aqui podem surgir classificações inferiores a 

10 na nota final. O Aluno só é aprovado com nota final igual ou superior a 10. São colocadas notas inferiores  

pois é apenas uma informação.  Não são colocados resultados de exames 

Na aplicação ConsultAlunos – são lançados apenas os módulos concluídos (classificação mínima de 10) ou 

por equivalência. Esta aplicação é a única oficial. Para saber o vosso número de processo podem pedir ao 

diretor de turma. O Número de CC é o colocado na ficha de inscrição. Também aqui podem consultar faltas, 

classificações de anos anteriores e outros elementos. Esta aplicação deve ser consultada com frequência. De 

notar que o número de CC é o colocado na inscrição. Pode ter letras ou não conforme foi colocado. Em caso 

de erro solicitam à secretaria da escola (ver mails nesta página) o número que está colocado na aplicação 

O aluno pode solicitar a revisão da classificação atribuída no módulo até ao dia 5 de maio, com base num 

documento devidamente fundamentado e utilizando o fórum criado para o efeito na página da secretaria 

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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