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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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

EXAMES NACIONAIS 2020 – INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Assim, caso o aluno não pretenda realizar todos os exames para os quais efetuou inscrição deve: 

• Alterar o boletim editável de acordo com os exames que eleja como provas de ingresso. 

• Enviar novamente o boletim editável atualizado para o mail exames2020@aesancho.pt até 

ao dia 11 de maio. 

• Aguardar confirmação dos serviços administrativos, via email, para que a sua inscrição seja 

considerada válida. 

 

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA PÁGINA DA ESCOLA 

a) Boletim da EMEC 

b) Instruções de preenchimento 

c) Tabela de Cursos – Ensino secundário 

d) Comunicação nº 5 do Júri Nacional de Exames, do dia 21 de abril de 2020 

mailto:exames2020@aesancho.pt
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PARA QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL PODEM: 

-Enviar pedido de esclarecimento para o seguinte endereço eletrónico: exames2020@aesancho.pt  

- Ligar para 252322048 

• Esta nota informativa não dispensa a leitura da Comunicação 5 – Orientações para o 

processo de inscrição nas provas e exames do ensino secundário, emitida pelo júri 

nacional de exames no dia 21/04/2020.  

• As datas de inscrição para as provas e exames do ensino e secundário são prorrogadas até 

dia 11 de maio. 

 

Vila Nova de Famalicão, 21 de abril de 2020 

A Diretora 

Maria Helena Pereira 

https://www.aesancho.pt/images/K2/pdf/comunicacao/528.pdf
https://www.aesancho.pt/images/K2/pdf/comunicacao/528.pdf

