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Contribuinte n.º 600078914 

Ordem de Serviço nº 145 / 2019 – 2020 

Orientações para o processo de inscrição nas provas e exames do 
ensino secundário 2020 

 

Na sequência da decisão do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020 relativamente às 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos 

ensinos básico e secundário, houve necessidade de se estabelecerem medidas excecionais. 

Neste contexto, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, estabeleceu 

um conjunto de medidas excecionais e temporárias para os ensinos básico e secundário, para o 

ano letivo 2019/2020, relativamente a diversas matérias. 

 

Nos termos ao artigo 8.º deste decreto (Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 

secundário) estabelece-se que: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

No que se refere ao prazo e processo de inscrição para provas e exames finais, estabelecidos no 

artigo 14.º, determina-se que: 
 

1. A escola continua a disponibilizar o boletim de inscrição em formato PDF editável (modelo 

EMEC). 

 

2. Até 11 de maio de 2020 os alunos têm de alterar, sempre que necessário, a inscrição para os 

exames finais nacionais que já tenha sido efetuada, com vista à adaptação da inscrição às suas 

opções. 

 

3. Para cumprir o disposto no número anterior, os alunos reformulam as suas opções e enviam o 

novo boletim de inscrição em formato PDF editável ou modelo da EMEC para o seguinte email: 

escola.basica.manteigas@sapo.pt 
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4. Face às alterações ao processo de inscrição, o preenchimento tem 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, 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 a quadrícula “S” no campo 4.5 e a 

quadrícula “S” ou “N” no campo 4.8, consoante eleja ou não o exame como prova de 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, 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. 

 

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

não necessitam alterar a inscrição já efetuada. 

 

6. À exceção dos alunos excluídos por faltas, os alunos do ensino secundário abrangidos pela 

escolaridade obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas as fases 

dos exames finais nacionais dentro dos prazos de inscrição definidos por lei. 

 

7. Os alunos excluídos por faltas inscrevem-se apenas na 2.ª fase dos exames finais nacionais; 

 

8. 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. 

 

Agrupamento de escolas de Manteigas, 27 de abril de 2020  

Pel’ O Secretariado de Exames 

-------------------------------------------------------------------  

(Renato de Jesus Madeira Alves) 
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