
 
 

PROVAS E EXAMES 2020 
 

NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – 23 abril 
 
No dia 21 de abril de 2020 o Júri Nacional de Exames emitiu um comunicado – Comunicação n.º 5/JNE/2020 – com 

orientações sobre o processo de inscrição nas Provas e Exames do Ensino Secundário que devem ser tidas em 

consideração pelos alunos que pretendam inscrever-se ou alterar a inscrição nos exames do Ensino Secundário.  

Tendo em conta a referida comunicação e os artigos 8º e 14º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril esclarece-se: 

Ponto 1: 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.  

Ponto 2: Os alunos autopropostos podem realizar Prova de Equivalência à Frequência ou Exames Finais 

Nacionais (quando existe essa oferta) para aprovação de qualquer disciplina e conclusão do ensino secundário. 

Ponto 3: Os alunos que pretendam inscrever-se ou alterar a inscrição devem preencher o Boletim de Exame 

Editável (disponível na página da Escola). 

Caso o aluno maior, ou o encarregado de educação, pretenda desistir da inscrição anteriormente efetuada 

e não queira realizar qualquer exame no presente ano letivo, deve enviar, para o e-mail 

inscri.exames@esccbvr.pt  declaração de desistência na qual se identifiquem claramente: i - o nome do 

aluno, ii - o n.º do cartão de cidadão, iii – todos os exames em que se inscreveu e dos quais desiste  

Ponto 4: Independentemente das opções de cada aluno, de acordo com a alínea a) do ponto 6 da comunicação 

n.º 5/JNE/2020, os alunos do ensino secundário devem enviar um novo boletim uma vez que têm de assinalar 

nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de inscrição a quadrícula “N”. 

Ponto 5: Os alunos devem enviar o Boletim de Inscrição devidamente preenchido para o email: 

inscri.exames@esccbvr.pt. 

No Assunto do email indiquem:  

 

Alunos matriculados na escola em 2019/2020 → Alteração da inscrição | Exames Nacionais 2020 | nº 

do processo e nome do aluno (exemplo: Alteração da inscrição |Exames Nacionais 2020 | a31234-António 

Ferreira Silva) 

 

Restantes alunos → Alteração da inscrição | Exames Nacionais 2020 | nome do aluno (exemplo: 

Alteração da inscrição |Exames Nacionais 2020 | António Ferreira Silva) 

Ponto 6: O novo prazo de inscrição ou de alteração da inscrição para os Exames Finais Nacionais termina a 11 

de maio de 2020.  

Ponto 7: Quando terminar a suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que procederam à inscrição 

através de correio eletrónico ou de formulário, entregam o boletim de inscrição (modelo descarregado ou 

original EMEC) preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando maior, havendo lugar, 

quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição.  

ESCCB, 23 de abril de 2020              A Diretora: Helena Correia  
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