
 

 

INFORMAÇÃO -  EXAMES NACIONAIS 11º e 12º ANOS 

 

NOVO 

14 de abril de 2020 

 

Serve o presente documento para informar os alunos e 

Encarregados de Educação das mais recentes orientações, 

referentes ao processo de Exames de Ensino Secundário: 

Findo o período inicialmente definido para a inscrição nos Exames Nacionais, e tendo 

em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, os alunos internos 

de 11º e 12º anos que pretendam realizar Exames Nacionais apenas como Provas de 

Ingresso, deverão remeter NOVO boletim de exames seguindo o procedimento 

definido anteriormente e que aqui se recupera: 

 O prazo para alteração do boletim de inscrição foi alargado até ao dia 11 de 

maio; 

 O boletim de inscrição, em formato editável, está disponível na página do 

Agrupamento;  

 O documento deve ser descarregado, devidamente preenchido e enviado para 

o seguinte email: exames.nacionais@esmf.pt 

 O ASSUNTO do email deverá ter a seguinte identificação: 

 

Exames- NOVO – Nome do aluno – Ano e turma 

(Exp: Exames –NOVO - Maria Cristina Pereira – 11H) 

 

 Os SAE confirmarão a receção do email (caso não se verifique essa confirmação 

num período até 48h, os alunos ou EE deverão contactar a escola através do 

seguinte nº de telefone 241 360880 – solicitando a área de Alunos); 

 Estão também disponíveis no site do Agrupamento, os seguintes documentos 

de ajuda ao preenchimento do boletim: 

- Instruções de preenchimento do boletim; 

- Listagem de códigos de disciplinas; 



- Tabela de Cursos – Ensino Secundário; 

 As escolas verificam os boletins e os alunos serão contactados caso se 

verifiquem eventuais desconformidades; 

 Findo o prazo de suspensão da atividade letiva não presencial, os alunos que 

procedam à inscrição através de correio eletrónico ou de formulário, 

entregam o boletim de inscrição preenchido e assinado pelo EE ou aluno, 

quando maior, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento dos 

respetivos encargos de inscrição; 

 O email disponibilizado serve também para clarificar, por escrito, alguma 

dúvida que os alunos ou EE queiram ver esclarecida sobre este processo. 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril (Excertos) 

 

Artigo 6.º 

Avaliação externa 

No ano letivo de 2019/2020, é cancelada a realização: 

d) Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de 

aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 

Artigo 8.º 

Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário 

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. 

2 — As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 

aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 

3.º período, independentemente da modalidade utilizada, sem prejuízo do juízo globalizante 

sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

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, incluindo os 

que se encontram na modalidade de ensino individual e doméstico, 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. 



Artigo 14.º 

Inscrição nos exames finais nacionais 

6 — O prazo de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário 

previsto no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à 

Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado em anexo ao Despacho Normativo n.º 

3 -A/2020, de 5 de março, é prorrogado até 11 de maio de 2020. 

7 — No prazo estabelecido no número anterior, os alunos alteram, sempre que 

necessário, as inscrições para os exames finais nacionais que já tenham sido efetuadas, com 

vista à adaptação das suas opções nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º 

8 — A comunicação das alterações a que se refere o número anterior é efetuada nos 

termos previstos nos n.os 1 e 4, com exceção do disposto na alínea c) do n.º 1. 

 

 

Abrantes, 14 de abril de 2020 

 

 

O Diretor 

 

____________________________ 

(Alcino José Brás Hermínio) 

 


