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Inscrições nos Exames Finais Nacionais  2020  
 

 

 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 14-G/ 2020 de 13 de abril e da Comunicação Nº 5  

do JNE, informamos 

1. Prazo de Inscrição para os Exames Nacionais 

O prazo de inscrição para os exames nacionais foi prolongado até ao dia 11 de maio.  

2. Alunos Autopropostos 

 De acordo com o artigo 8º do normativo supra citado, os alunos autopropostos, dependendo da 

sua situação, realizam: 

1. 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.  

2. exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso para efeitos 

de acesso ao ensino superior.  

De acordo com o ponto 8 da Comunicação N.º5 do JNE 

Os alunos do ensino secundário ao abrigo dos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo 17.º do Despacho Normativo 

n.º 3-A/2020, de 5 de março, ficam dispensados da realização de exames finais nacionais para 

apuramento da CFCEPE, realizando apenas os exames nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso (cf. n.ºs 3 e 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril);  

 

artigo 17.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março 

Exames a realizar para prosseguimento de estudos por alunos de outras ofertas educativas e 

formativas 

2 — Os alunos dos cursos artísticos especializados, dos cursos profissionais e dos cursos vocacionais, 

ao abrigo do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com o curso concluído no ano escolar 

2012/2013 e seguintes, que pretendam prosseguir estudos no ensino superior realizam, como 

autopropostos, o exame final nacional de Português (639), da componente de formação geral dos 
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cursos científico -humanísticos, e um outro exame final nacional, escolhido de entre os que são 

oferecidos para os vários cursos científico -humanísticos. 

3 — Os alunos dos cursos científico -tecnológicos com planos próprios da via tecnológica e que 

pretendam prosseguir estudos no ensino superior, realizam, como autopropostos, o exame final 

nacional de Português (639), da componente de formação geral dos cursos científico -humanísticos, 

e exames de uma disciplina trienal e de uma disciplina bienal, escolhidos de entre os que são 

oferecidos na componente de formação específica dos vários cursos científico -humanísticos. 

4 — Os alunos dos cursos científico -humanísticos do ensino recorrente ao abrigo do Decreto--Lei n.º 

74/2004, de 26 de março, e do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que pretendam prosseguir 

estudos no ensino superior realizam os exames finais nacionais de Português (639) da componente 

de formação geral, da disciplina trienal da componente de formação específica do respetivo curso, 

bem como de duas disciplinas bienais da componente de formação específica escolhidas de entre as 

várias disciplinas que integram os planos de estudos dos cursos científico-humanísticos ou, em 

alternativa, de uma destas disciplinas bienais e de Filosofia (714) da componente de formação 

geral. 

5 — No caso dos alunos que hajam concluído um curso de nível secundário, atual ou extinto, 

tenham ingressado em ano letivo posterior em curso científico -humanístico do ensino recorrente e 

pretendam prosseguir estudos no ensino superior, a Classificação Final de Curso para Efeitos de 

Prosseguimento de Estudos (CFCEPE) corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, na escala de 0 a 200 pontos, das classificações dos quatro exames finais nacionais 

referidos no número anterior. 
 

3. Melhoria De Classificações 

É permitida a realização de exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas 

como classificação de prova de ingresso. (cf. n.º3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril) 

NOTA: Significa isto que, os alunos podem melhorar a classificação da prova de ingresso, mas 

não a Classificação Final da Disciplina e consequentemente a média do ensino secundário.  

Este ponto é aplicável também a disciplinas concluídas em anos anteriores. 
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4. Reformulação da Inscrição 

As medidas introduzidas pelo DL n.º 14-G/ 2020 tornam necessárias, em alguns casos, alterações 

ao processo de inscrição nos exames, com vista à adaptação da inscrição às opções dos alunos, 

exercidas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do normativo supracitado, assim: 

 

a) Até 11 de maio de 2020, os alunos que ainda não o tenham feito, têm de proceder ao 

preenchimento do boletim de inscrição, em formato PDF editável (Modelo da EMEC) que se 

encontra disponível na página do Agrupamento. 

b) No caso de já terem enviado anteriormente a inscrição, procedem à sua alteração, com vista à 

reformulação das suas opções, caso existam, bem como dos campos descritos na alínea f). 

c)  O novo boletim de inscrição em formato PDF editável dever ser enviado para 

secretaria@esla.edu.pt, bem como toda a documentação necessária para a inscrição (artigo 7.º 

do despacho Normativo n.º 3-A/2020). 

d) Caso existam dificuldades em preencher o boletim em formato editável, pode imprimir, 

preencher manualmente e enviar digitalização ou fotografia. Se esta não for uma solução viável, 

por favor, contacte os serviços através do email secretaria@esla.edu.pt. 

e) Os alunos que tenham realizado a sua inscrição através da plataforma eletrónica disponível em 

https://exames.dgeec.mec.pt/, não podem comunicar as suas alterações através da mesma. 

Devem preencher novo boletim e enviá-lo secretaria@esla.edu.pt. 

f) O preenchimento do boletim deve ter em conta os seguintes ajustamentos:  

I. Os alunos do ensino secundário têm de assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de 

inscrição a quadrícula “N”;  

II. Os alunos do ensino secundário, independentemente das ofertas e das modalidades 

educativas e formativas de que provêm, não preenchem o campo 4.7 do boletim de 

inscrição;  

III. Os alunos autopropostos do ensino secundário que não aprovaram à disciplina através 

da avaliação interna, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “S” no campo 4.5 e 

a quadrícula “S” ou “N” no campo 4.8, consoante eleja ou não o exame para ingresso; 

IV.  Melhoria de nota - os alunos do ensino secundário que realizem exames finais nacionais 

nas disciplinas que elejam para ingresso, podem realizar estes exames também para 

melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de 

ingresso. Neste caso, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “N” no campo 4.5 e 

a quadrícula “S” no campo 4.8; 

https://exames.dgeec.mec.pt/
mailto:secretaria@esla.edu.pt
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g) Ficha ENES- Os alunos do ensino secundário que apenas requerem a ficha ENES, e preenchem o 

campo 5, não necessitam alterar a inscrição já efetuada;  

h) Reitera-se, ainda, que findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que 

procederam à inscrição através de correio eletrónico ou de formulário, entregam nos serviços 

administrativos o boletim de inscrição preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou 

aluno, quando maior, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

 

No contexto atual, é de extrema importância para as Direções das escolas, o conhecimento exato do 

número de inscrições em cada exame. É este conhecimento que nos vai permitir definir com todo o 

rigor os procedimentos a adotar para que os exames se realizem com todas as condições de segurança 

necessárias. Assim, é da máxima importância, que cada aluno se inscreva nas provas que efetivamente 

pretende realizar e que cumpra escrupulosamente todos os prazos previstos. 

 

5. Provas de Equivalência à Frequência 

A escola assegura provas de equivalência à frequência para todas as disciplinas que constam na 

sua oferta formativa. A listagem das provas e respetivos códigos pode ser consultada na página 

do Agrupamento. 

6. Determinação Da Nota De Candidatura Pelo Regime Geral De Acesso 

Está disponível para consulta, na página do Agrupamento, o documento da Direção Geral do 

Ensino Superior sobre o assunto em epígrafe.  

 

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, 27 de abril de 2020 

 

 


