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PROCEDIMENTO PARA IN
(de acordo com a Comunicação Nº 5 do Júri Nacional de Exames de 21/04/2020

 

De acordo com a Comunicação Nº 5 do Júri Nacional de Exames de 21/04/2020 e o 

de abril, informa-se o seguinte: 

 

1- É estendido até 11 de maio de 2020 (cf. n.º 6 do artigo 14.º do Decreto

para os alunos enviarem de novo a inscrição para os exames finais nacionais

com a adaptação da inscrição às suas opções, exercidas nos termos do disp

supracitado (“ Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como

para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para me

relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso”

alteração;  

 

2- Os alunos ou encarregados de educação que ainda não tenham procedido à inscrição devem efetuá

de 11 de maio de 2020, enviando o boletim de inscrição para o email 

 

3. Os alunos ou encarregados de educação que já tenham procedido à inscrição e a pretendam alterar ou confirmar, 

devem enviar o boletim de inscrição para o email

 

4- Se os alunos ou encarregados de educação considerarem que 

a eleita como prova de ingresso no ensino superior 

preenchido da seguinte forma “não pretendo utilizar nenhum exame realizado este ano para acesso ao ensino 

superior” e enviam igualmente o boletim

 

5- No assunto do email os alunos ou os seus encarregados de educação

completo do aluno; 

 

6- Findo o prazo de suspensão das atividade

correio eletrónico ou de formulário, entregam o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original EMEC) 

preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou 

aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição.

 

7- Os serviços, após receção e verificação dos boletins enviados para o email

com os alunos/encarregados de educação

 

8-Esta informação não dispensa a consulta da Comunicação nº5 do Júri Nacional de Exames de 21/4/2020 e 

Decreto-Lei n.º14-G/2020, de 13 de abril
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PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO EM EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO
de acordo com a Comunicação Nº 5 do Júri Nacional de Exames de 21/04/2020) 

Comunicação Nº 5 do Júri Nacional de Exames de 21/04/2020 e o Decreto

(cf. n.º 6 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril), 

a inscrição para os exames finais nacionais, quer a tenham alterado de acordo 

adaptação da inscrição às suas opções, exercidas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do normativo 

“ Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como

para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para me

relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso”), quer não tenham feito qualquer 

Os alunos ou encarregados de educação que ainda não tenham procedido à inscrição devem efetuá

de 11 de maio de 2020, enviando o boletim de inscrição para o email exames@estavira.com

encarregados de educação que já tenham procedido à inscrição e a pretendam alterar ou confirmar, 

devem enviar o boletim de inscrição para o email exames@estavira.com também até ao dia 11 de maio de 2020.

lunos ou encarregados de educação considerarem que nenhuma das disciplinas em que vão fazer exame 

a eleita como prova de ingresso no ensino superior devem enviar o boletim de inscrição com o campo 4.2 

“não pretendo utilizar nenhum exame realizado este ano para acesso ao ensino 

o boletim para o email exames@estavira.com até ao dia 11 de maio de 2020

s alunos ou os seus encarregados de educação colocam C5 seguido da 

atividades letivas presenciais, 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 pelo aluno, quando maior, havendo lugar, qua

aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

Os serviços, após receção e verificação dos boletins enviados para o email exames@estavira.com

lunos/encarregados de educação. 

Esta informação não dispensa a consulta da Comunicação nº5 do Júri Nacional de Exames de 21/4/2020 e 

G/2020, de 13 de abril, já disponíveis em www.estavira.com , separador Alunos, submenu Exames.

O Diretor 

 

José Baía 
22 abril 2020 

; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB1 Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas   

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 

G/2020, de 13 de abril), o prazo 

, quer a tenham alterado de acordo 

osto no n.º 3 do artigo 8.º do normativo 

“ 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, 

, quer não tenham feito qualquer 

Os alunos ou encarregados de educação que ainda não tenham procedido à inscrição devem efetuá-la até à data 

exames@estavira.com. 

encarregados de educação que já tenham procedido à inscrição e a pretendam alterar ou confirmar, 

também até ao dia 11 de maio de 2020. 

as disciplinas em que vão fazer exame é 

devem enviar o boletim de inscrição com o campo 4.2 

“não pretendo utilizar nenhum exame realizado este ano para acesso ao ensino 

até ao dia 11 de maio de 2020.  

seguido da turma e do nome 

, os alunos que procederam à inscrição através de 

correio eletrónico ou de formulário, entregam o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original EMEC) 

aluno, quando maior, havendo lugar, quando 

exames@estavira.com, comunicarão 

Esta informação não dispensa a consulta da Comunicação nº5 do Júri Nacional de Exames de 21/4/2020 e o 

separador Alunos, submenu Exames. 


