Ensino

Externato Séneca

Completar o 12º ano
para quem já está
no Ensino Superior
Frequentam estabelecimentos

«Fiz o Secundário normalmente; nos exames
nacionais as coisas não correram bem, na
Matemática. Tinha nota de avaliação interna
positiva, no exame nacional tive nega e a
classificação final ficou negativa. Aceitaramme no 1º ano do curso superior que quero
tirar, com a condição de concluir o 12º no
prazo de um ano. Concluí antes, em janeiro
de 2016, no Externato Séneca.»
(Marina Costa, de Santarém, 19 anos).
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O que tiverem feito no ensino
superior não lhes serve para na-
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