
NOVAS ORIENTAÇÕES  

PARA AS INSCRIÇÕES NOS EXAMES FINAIS NACIONAIS DO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

 

Na sequência da decisão do Conselho de Ministro de 9 de abril e tal como já foi divulgado, o prazo de 
inscrição para as provas e exames previsto no Despacho Normativo n.º 3 -A/2020, de 5 de março, é 
prorrogado até 11 de maio de 2020.  

Esta decisão advém de medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia Covid-19 para o 
ensino básico e secundário. Assim é muito importante salientar: 

 Os alunos internos não precisam de fazer qualquer exame nacional para aprovação às 

disciplinas, porque as CFD serão iguais às CIF de cada disciplina concluídas no presente ano; 

 Este ano não está prevista a realização de provas para melhoria da classificação interna; 

 Este ano, os exames nacionais só servem como prova específica, com a exceção de alunos 

autopropostos que não tenham qualquer aprovação na respetiva disciplina. Só nestes casos 

é que o exame nacional tem dupla valência: específica (caso precisem) e aprovação à 

disciplina. 

Assim, perante as alterações apresentadas para este ano letivo, os alunos e Encarregados de 

Educação devem reformular as suas opções (se as mantêm ou se alteram) e enviar novo boletim 

de inscrição em formato PDF editável (retirar da página da escola) para os serviços 

administrativos da escola: “ escolamelgaco-sec@sapo.pt”.  

 

 

Face às alterações ao processo de inscrição, o preenchimento do novo boletim deve ter em conta os 

seguintes ajustamentos: 

a) Os alunos do ensino secundário têm de assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de 

inscrição a quadrícula “N”; 

 

b) 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;  

c) Os alunos autopropostos do ensino secundário que não aprovaram à disciplina através da 

avaliação interna, assinalam no boletim de inscrição e a quadrícula “S” ou “N” no campo 4.8, 

consoante eleja ou não o exame para ingresso; 

d) 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, 
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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; 

e) Os alunos do ensino secundário que apenas requerem a ficha ENES, e preenchem o campo 5, 

não necessitam alterar a inscrição já efetuada; 

f) Os alunos de Cursos Profissionais este ano também não precisam de exames para o cálculo do 

CFCEPE, este será igual à classificação final de seu curso. Ou seja, só precisam realizar as 

provas específicas exigidas para os cursos superiores para os quais pretendem concorrer. 

 Não há conhecimento de que, este ano, exista qualquer contigente especial para os alunos 

dos cursos profissionais. 

ATENÇÃO: Os alunos não podem comunicar as suas alterações através da plataforma eletrónica 
disponível em https://exames.dgeec.mec.pt/; 

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 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. 

 

As orientações agora apresentadas serão acompanhadas pela publicação de FAQ 

especificamente dirigidas ao ensino secundário, a divulgar na página do JNE no endereço 

eletrónico https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-faqs. 

 

 

 

 

Segue em anexo a comunicação nº05/JNE/2020, onde constam estas informações de forma mais 

detalhada, e o documento de esclarecimento sobre a determinação da nota de acesso ao ensino 

superior. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Melgaço, 26 de abril de 2020  

 

                                                                                                                                               A Diretora 

 

Em caso de dúvida contactar, por favor, os Serviços Administrativos da Escola. 


