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Inscrições no Ensino Recorrente Mediatizado (pela Internet) 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Para se matricular no Ensino Recorrente Mediatizado, o(a) aluno(a) pode fazê-lo directamente nos 

Serviços Administrativos da Escola Secundária Vitorino Nemésio ou acedendo à Plataforma de e-

Learning online disponível no seguinte endereço Web: 

http://esvn.formare.pt/esvn 

 

A página inicial tem a seguinte apresentação: 

 

 

Na lateral esquerda encontra-se o Acesso e o Registo: 

Deve clicar onde diz Registe-se aqui para efectuar o seu registo de utilizador na plataforma. Para 

isso terá de preencher o formulário de identificação, como mostra a figura abaixo. 
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Na lateral esquerda, em catálogo, encontra a listagem dos cursos, disciplinas e blocos que 

constituem a oferta formativa do Ensino Recorrente Mediatizado. 

Segundo o artigo 5.º da Portaria n.º18/2010, de 17 de Fevereiro de 2010, são condições de ingresso 

no ensino recorrente: 

a) Para o ensino básico, o candidato, à data do início do ano escolar, tem de ter ultrapassado o 

limite etário da escolaridade obrigatória e não ter obtido a certificação de conclusão do ciclo 

a que se candidata; 

b) Para o ensino secundário, o candidato tem de ter perfeito 18 anos à data do início do ano 

escolar e não ser titular de um diploma de conclusão do ensino secundário. 

O acesso a qualquer nível ou ciclo do ensino recorrente depende de uma das seguintes 

condições: 

a) A apresentação do certificado de conclusão do nível ou ciclo precedente; 

b) Ter sido sujeito a um processo de equivalências. 

Depois de o aluno ter efectuado o registo e ter explorado as diversas opções, poderá entrar na 

plataforma, utilizando o seu login e password. Ao entrar, encontra-se numa escola virtual como 

mostra a figura seguinte. 
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Após este processo poderá então inscrever-se nas disciplinas que pretende frequentar, no painel da 

esquerda onde diz Novas Inscrições. 

 

 

A partir desta altura a inscrição do aluno fica condicionada à verificação dos pré-requisitos e 

respectivos pagamentos. Assim, logo que a inscrição, nas diferentes disciplinas, seja aceite, o aluno, 

terá acesso à sala de aula virtual, aí deverá proceder à transferência bancária para o seguinte NIB:  

NIB: 0160 0100 00581200000 13  

Banco Espírito Santo (BES - AÇORES) 

De seguida, deve remeter, via postal ou correio electrónico, cópia do talão de depósitos respeitante 

ao pagamento indicado anteriormente para o seguinte endereço: 

Ao coordenador do Ensino Mediatizado da 

Escola Secundária Vitorino Nemésio 

Rua Comendador Francisco José Barcelos 

9760-434 Praia da Vitória 

ou  

 ermediatizado@gmail.com 
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PERGUNTAS FREQUENTES: 

Quem me informa das datas das provas de avaliação? 

O professor de cada disciplina informará os seus alunos das datas e horas das provas. As provas 

escritas e orais (nas disciplinas de Língua materna ou estrangeira) são realizadas à hora habitual da 

aula. 

Preciso adquirir manuais? 

Sim. É necessária a aquisição dos manuais para as disciplinas que irá frequentar. A lista dos manuais 

adoptados pela escola encontra-se na plataforma, no site da escola e afixado em local visível na 

Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

Em que escola irei realizar as provas de avaliação? 

Segundo o ponto 1.2 e o ponto 9 do anexo 3 da Portaria nº18/2010 de 17 de Fevereiro de 2010. 

(…) 1.2 - A avaliação presencial é feita na escola do correspondente ciclo ou nível de ensino que sirva a localidade de 

residência do aluno ou, quando necessário, noutra escola situada na área de residência; (…) 

(…) 9 - A aceitação de inscrições de alunos residentes fora dos Açores depende do envio de declaração de um 

estabelecimento de ensino da rede pública assegurando a execução da avaliação presencial. (…) 

Qual o horário em que decorrem as aulas? 

De segunda a sexta-feira, entre as 18h55 e as 23h00. Cada disciplina tem uma duração de 120 

minutos semanais, que poderá ser no período entre as 18h55 e as 20h55 ou entre 21h00 e as 

23h00. No início de Setembro será publicado no placard informativo, o horário das aulas.  

Quando começam as aulas? 

No início de Setembro será colocado um aviso na plataforma com a informação relativa ao início 

das aulas que normalmente é no final do mês de Setembro. 

Que pagamentos tenho de efectuar? 

Os pagamentos das taxas de matrícula e inscrições estão estipulados na Portaria nº 41, de 05 de 

Julho, Tabela 4. 

Alunos da R.A.A. 
Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Escolaridade Obrigatória * Prosseguimento de estudos 

Matrícula 5.00 € 25.00 € 30.00 € 

Inscrição (por bloco) 2.50 € 5.00 € 10.00 € 

Repetição (por bloco)  5.00 € 10.00 € 15.00 € 

 * Entende-se por escolaridade obrigatória os alunos que nasceram a partir de 1981 (inclusive) a quem falta o 3º ciclo. 
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Quais as disciplinas que tenho de frequentar? 

Estrutura dos blocos capitalizáveis do 3ºciclo do ensino básico recorrente, número de horas efectivas de 

leccionação e precedências de cada bloco 

Bloco  Precedências 

Introdução à Língua Estrangeira a) ---------- 

Língua Portuguesa I ---------- 

Língua Portuguesa II Língua Portuguesa I 

Língua Portuguesa III Língua Portuguesa I e II 

Inglês/Francês/Alemão I b) ---------- 

Inglês/Francês/Alemão II Inglês/Francês/Alemão I 

Inglês/Francês/Alemão III Inglês/Francês/Alemão I e II 

História I ---------- 

História II História I 

História III História I e II 

Geografia I ---------- 

Geografia II ---------- 

Geografia III ---------- 

Matemática I ---------- 

Matemática II Matemática I 

Matemática III Matemática I e II 

Ciências Naturais I ---------- 

Ciências Naturais II ---------- 

Ciências Naturais III ---------- 

Físico – Química I ---------- 

Físico – Química II ---------- 

Físico – Química III ---------- 
a) Disciplina a frequentar pelos alunos que se encontrem nas condições estabelecidas no n.º2 do artigo 15.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2002/A, de 12 de Abril, podendo ser substituída pela frequência dos blocos 
I e II da correspondente língua estrangeira do 2.º ciclo do ensino básico recorrente. 

b) É obrigatoriamente a mesma língua que tenha sido frequentada no 2.º ciclo do ensino básico, excepto quando 
o aluno tenha frequentado o respectivo bloco de iniciação. Tem como precedência a aprovação no bloco de 
iniciação à respectiva língua estrangeira quando o aluno não possua certificação dessa língua no 2.º ciclo. 
 

Estrutura dos blocos capitalizáveis da componente de formação geral do ensino secundário recorrente 

Bloco  Precedências 

Português I ---------- 

Português II Português I  

Português III Português I e II 
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Inglês/Francês/Alemão I a) ---------- 

Inglês/Francês/Alemão II Inglês/Francês/Alemão I 

Inglês/Francês/Alemão III Inglês/Francês/Alemão I e II 

Filosofia I ---------- 

Filosofia II Filosofia I 

Iniciação à Língua Estrangeira I b) ---------- 

Iniciação à Língua Estrangeira II b) Iniciação à Língua Estrangeira I 

Iniciação à Língua Estrangeira III b) Iniciação à Língua Estrangeira I e II 

Introdução às Tecnologias da Informação c) Bloco único a frequentar no 1º ano de frequência 
desta modalidade de ensino 

a) Língua estrangeira correspondente ao nível de continuação da língua. O aluno opta por frequentar uma das línguas 
estrangeiras para as quais possua certificação ao nível do 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente. 

b) Blocos a frequentar exclusivamente pelos alunos que não possuam certificação de uma segunda língua estrangeira 
no ensino básico. É ministrada em comum com os correspondentes blocos de língua estrangeira do 3.º ciclo do ensino 
básico recorrente. 

c) Passível de dispensa mediante a realização de uma prova de avaliação diagnóstica. 

 

Estrutura dos blocos capitalizáveis da componente de formação específica do curso de ciências exactas do 

ensino secundário recorrente 

Bloco  Precedências 

Matemática A I ---------- 

Matemática A II Matemática A I  

Matemática A III Matemática A I e II 

Física e Química A I ---------- 

Física e Química A II Física e Química A I 

Biologia e Geologia I ---------- 

Biologia e Geologia II Biologia e Geologia I 

Opção I a) Aprovação nos blocos terminais das disciplinas 
bianuais nas condições referidas na alínea a) 

Opção II a) Aprovação nos blocos terminais das disciplinas 
bianuais nas condições referidas na alínea a) 

a) Disciplina a escolher entre as disciplinas anuais da componente de formação específica de qualquer curso científico 
humanístico que seja oferecido pela escola. Deve ser observada a tabela de precedências que constitui o anexo IV da 

Portaria n.º 1322/2007 de 4 de Outubro. 
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Estrutura dos blocos capitalizáveis da componente de formação específica do curso de ciências humanas 

do ensino secundário recorrente 

Bloco  Precedências 

História A I ---------- 

História A II História A I  

História A III História A I e II 

Inglês/Francês/Alemão I a) ---------- 

Inglês/Francês/Alemão II a) Inglês/Francês/Alemão I 

Geografia A I ---------- 

Geografia A II Geografia A I 

Opção I b) Aprovação nos blocos terminais das disciplinas 
bianuais nas condições referidas na alínea b) 

Opção II b) Aprovação nos blocos terminais das disciplinas 
bianuais nas condições referidas na alínea b) 

a) Língua de iniciação (língua estrangeira III) ou continuação, obrigatoriamente diferente da frequentada na 
componente de formação geral. 
b) Disciplina a escolher de entre as disciplinas anuais da componente de formação específica de qualquer curso 
científico - humanístico que seja oferecido pela escola. Deve ser observada a tabela de precedências que constitui o 

anexo IV da Portaria n.º 1322/2007, de 4 de Outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Este documento não dispensa a leitura atenta da Portaria nº 18 /2010, de 17 de Fevereiro de 2010. 


