
 
 
 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
AOS EXAMES DELF SCOLAIRE 2015 

 
 
 
 

DATAS : 
 
As provas de compreensão escrita, de produção escrita, de compreensão oral e de 
produção oral terão lugar no dia 11 de maio de 2015 para as provas do A1 e B1 e no 
dia 12 de maio de 2015 para as provas do A2 e B2. 
 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL    DATADATADATADATA    PROVAS PROVAS PROVAS PROVAS 
ESCRITASESCRITASESCRITASESCRITAS    

PROVAS PROVAS PROVAS PROVAS 
ORAISORAISORAISORAIS    

A1 11/05/2015 09h00 – 10h20 A definir 
A2 12/05/2015 09h00 – 10h40 A definir 
B1 11/05/2015 11h00 – 12h45 A definir 
B2 12/05/2015 11h00 – 13h30 A definir 

 
INSCRIÇÃO - PREÇOS : 
 

NÍVENÍVENÍVENÍVELLLL    VALORVALORVALORVALOR    
    

A1 23 € 
A2 26 € 
B1 29 € 
B2 35 € 

 
 
INSCRIÇÃO : 
  
As inscrições estão abertas de 20 de fevereiro até 20 de março de 2015. 
 
Todos os formulários de um mesmo estabelecimento deverão ser transmitidos ao 
mesmo tempo ao centro de exames (Alliance Française de Coimbra)  : 

• ficha de inscrição do estabelecimento; 
• fichas de inscrição por candidato. 

  
Cada professor responsável da escola receberá as convocatórias dos candidatos 
por correio eletrónico e deverá transmitir aos candidatos as datas, horários e local 
onde terá lugar o exame. 
 
Todas as inscrições devem ser autorizadas pelo encarregado de educação e o diretor da 
escola deve ser informado. 
O seguro escolar de cada escola deve poder cobrir a deslocação dos seus alunos. 
A deslocação dos alunos para o local dos exames é da responsabilidade da escola. 



Importante, cada estabelecimento de ensino recebe uma convocatória para o 
conjunto dos seus candidatos com os horários dos diversos níveis e local de 
realização das provas 
 
 
  

1- O formulário de inscrição deve ser corretamente preenchido e assinado 
 
MUITO IMPORTANTE : 
O candidato deve obrigatoriamente indicar : 

- o apelido completo e todos os nomes próprios 
- a data de nascimento 
- a cidade e país de nascimento  
- o NIF (número de contribuinte) 
- o número de candidato se já se inscreveu a um exame DELF 

 
2 – Os formulários de inscrição devem ser entregues na Alliance française de 
Coimbra pelo professor responsável de cada escola , pode optar :  
 
- por correio eletrónico : info.coimbra@alliancefr.pt 
- pelo correio : Alliance Française de Coimbra – Rua Pinheiro Chagas, 60 – 3000-
333 Coimbra 
- entregar diretamente na secretaria da Alliance Française de Coimbra 
(segunda, terça e quinta das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 19h30 – quarta e sexta das 
9h30 às 13h – sábado das 9h30 às 12h) 
  
 
3 – Pagamento da inscrição  
  
O pagamento das inscrições efetua-se da seguinte forma à escolha : 
 
- por transferência bancária (NIB : 0036.0058.99100010733.37) 
- em numerário na secretaria da Alliance Française de Coimbra 
- por cheque à ordem da Alliance Française de Coimbra, diretamente na secretaria 
da Alliance Française de Coimbra ou por correio. 
 
Uma fatura e um recibo serão emitidos em nome da escola ou em nome de cada 
candidato de acordo com as indicações dadas previamente na secretaria. 
 (NB : depois da emissão dos documentos não será possível fazer nenhuma 
alteração) 
 
 
NOTA IMPORTANTE  
- Nenhuma inscrição será aceite depois de 20 de março de 2015 (data do carimbo do 
correio)  ; 
- Nenhuma inscrição será aceite sem ser efetuado o pagamento ; 
- Não será feito nenhum reembolso caso o candidato não possa participar nas provas ; 
- Não será aceite nenhuma inscrição individual ; 
 



• A apresentação do bilhete de identidade ou cartão de cidadão dentro da 
validade é obrigatória no dia do exame para todos os candidatos. Não se 
aceitam fotocópias. 

 
 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA : 

 
1- Distribuição dos candidatos nos estabelecimentos que organizam a sessão nas 

suas instalações 
 
2- Envio por correio eletrónico das convocatórias ao professor responsável; 
  
RÉSULTADOS : depois da reunião do Júri Nacional e Comissão do Centro 
Nacional de exames, os resultados são enviados por correio eletrónico pelo Centro 
de exames (Alliance Française de Coimbra) ao professor responsável.  
 
 
3-  Os diplomas não são enviados pelo correio. O professor responsável ou 

representante da escola deverá levantá-los diretamente na Alliance Française de 
Coimbra, excepto em caso de entrega oficial. 

 
 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O NÚMERO DE CANDIDATO 
 
Quando um candidato se inscreve pela primeira vez aos exames DELF/DALF é-lhe 
atribuído um número de inscrição.  
Este código identifica o candidato que deverá comunicá-lo quando se inscrever 
novamente para os exames DELF-DALF independentemente do centro de exames. 
 
Se um candidato já possui um número de inscrição, deverá registá-lo na ficha de 
inscrição. (Onde encontrar o número : ver um antigo diploma, um certificado ou uma 
convocatória)  
 
COMO PREPARAR OS ALUNOS PARA OS EXAMES : 
 

- Provas modelo : http://www.ciep.fr/delf-scolaire/exemples-sujets-1 
 
- Material disponível na mediateca da Alliance Française de Coimbra : 

 
o Consulta no local acessível a todos; 
o Empréstimos : reservados aos membros da Alliance Française de 

Coimbra ou às escolas aderentes. 
 
 


