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INFORMAÇÃO DA GESTÃO 
 

Nº.: 035 - 20 de abril - de 2020 

 
Destinatários:  Assunto: 

Alunos e Encarregados de 
Educação do 11º e 12º ano 

 Inscrição em exames nacionais – 
alteração.  

 

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM EXAMES NACIONAIS 
 

Informam-se alunos e encarregados de educação do 11º e 12º ano de que foi 

publicado o Decreto-lei nº 14-G/2020, de 13 de abril, que introduziu alterações à forma como 

os exames nacionais são contabilizados para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas 

e conclusão do ensino secundário. 

 

Destaca-se o disposto nos pontos 1, 3, 4 e 5 do artigo 8º, segundo os quais: 

1 — Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, 
incluindo disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas considerada a 
avaliação interna. 

3 — Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como 
provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização 
desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de 
prova de ingresso. 

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que se encontre prevista 
a realização de exames finais nacionais apenas para apuramento da classificação final do curso 
para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior, os alunos ficam dispensados da 
sua realização. 

5 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4, os alunos autopropostos realizam provas de equivalência 
à frequência, para a aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, as quais são substituídas por 
exames finais nacionais quando exista essa oferta. 

 
Assim, solicitamos aos alunos que, até 11 de maio, revejam o seu boletim de inscrição 

anterior e enviem novo boletim, com vista à adaptação das suas opções nos termos do 

disposto no artigo 8.º, ou seja, indicando apenas as disciplinas: 

 
- que vão utilizar como prova de ingresso (a realizar pela 1ª vez ou para efeitos de melhoria 

de classificação); 

- para aprovação (se tiverem anulado a matrícula ou não tenham obtido aprovação).  

 

Devido à situação excecional de emergência de saúde pública causada pelo COVID-

19 e no sentido do cumprimento das medidas de contenção de circulação, deverão ser 

seguidos os seguintes procedimentos: 

 

- Os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola, por correio 

eletrónico (escolaalfandegafe@gmail.com), o boletim de inscrição (modelo EMEC) disponibilizado 

em formato editável na página do Agrupamento (no separador Exames Nacionais) ou a digitalização 

do original, devidamente preenchido; 
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- Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial ou no dia da realização do primeiro 

exame, os alunos ou os seus encarregados de educação procedem à entrega do original ou do 

modelo descarregado do boletim de inscrição, devidamente preenchido e assinado, havendo lugar, 

quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição.  

 

  
 

O Diretor 
 José Joaquim Monteiro 
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