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Exames Nacionais 2020 – informações e procedimentos para inscrição 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo Governo no período 

de 16 de março a 13 de abril, e estando a decorrer o prazo para as inscrições para as provas e 

exames dos ensinos básico e secundário, o Júri Nacional de Exames emitiu orientações para a 

realização das inscrições: 

1. As inscrições serão efetuadas através de meios digitais. 

2. As escolas procedem à disponibilização de boletins de inscrição (modelo EMEC), em formato 

editável nas suas páginas eletrónicas. 

3. O boletim de inscrição (modelo EMEC) encontra-se disponível na página web do 

agrupamento (modelo em PDF editável). 

4. Os alunos, ou os seus encarregados de educação, descarregam, preenchem e enviam o 

referido boletim, devidamente preenchido, para o correio eletrónico  

exames2020@aesancho.pt. 

5. No caso de o aluno já dispor do boletim EMEC, poderá, em alternativa ao descrito no ponto 

4, proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para o correio eletrónico 

exames2020@aesancho.pt 

6. É imprescindível colocar o nome completo com letras maiúsculas e sem abreviaturas, um 

contacto de correio eletrónico e de telemóvel válido. 

7. Para o correto preenchimento do boletim deve ser consultado o documento JNE - Instruções 

Preenchimento Boletim Editável – Inscrições do Secundário e o documento JNE – Lista de 

Códigos de Exames Nacionais e Provas Equivalência à Frequência. 

8. Devem os alunos estar atentos aos códigos de cursos constantes da Lista de Códigos de 

Exames Nacionais e Provas Equivalência à Frequência, tendo em atenção o decreto lei que 

regula o ano letivo em que se encontram:  

a. Os alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I que frequentam o 11º ano estão 

ao abrigo do decreto lei nº 55 de 2018, de 6 de julho. 

b. Os alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I que frequentam o 12º ano estão 

ao abrigo do decreto lei nº 139 de 2012, de 5 de julho. 

9. Em caso de dúvida ou outras situações devem contactar os serviços administrativos da 

escola pelo telefone (252 322 048) ou pelo e-mail exames2020@aesancho.pt . 
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10. A escola confirma aos alunos, ou aos encarregados de educação, a receção do boletim. 

11. A escola procede à verificação da conformidade da inscrição relativamente à situação escolar 

do aluno e, em caso de eventuais desconformidades, contacta o encarregado de educação 

para as necessárias correções. 

12. Para melhor identificação do aluno solicita-se a colocação, no canto superior direito do 

boletim, do ano e da turma a que pertence e no caso de ser aluno externo escrever 

“externo”. 

13. Nas situações em que o procedimento descrito nos pontos anteriores não for possível, podem, 

ainda, os alunos, ou os seus encarregados de educação, proceder à inscrição através do 

preenchimento do formulário disponível aqui. 

14. Caso tenha recorrido ao preenchimento definido no ponto 13 deve informar a escola via correio 

eletrónico, disponibilizando a seguinte informação: nome, turma (quando aplicável) e um 

contacto de telefone válido. 

15. 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. 

Documentos disponíveis na página: 

1- Boletim da EMEC 

2- Instruções de preenchimento 

3- Tabela de Cursos – Ensino secundário 

4- JNE - Lista de Códigos Exames Finais e Provas Equivalência Frequência - Secundário 

5- JNE - Comunicação n.º 2_JNE_2020 

Para qualquer informação adicional podem: 

-Enviar pedido de esclarecimento para o seguinte endereço eletrónico: 

exames2020@aesancho.pt  

- Ligar para 252322048 

As datas de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário são 

prorrogadas até dia 3 de abril. 
 

https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php

