
 
 

 

INFORMAÇÃO - EXAMES NACIONAIS 

No âmbito do disposto no D.L. nº 14-G/2020, de 13 de Abril, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias na educação, devido à COVID-19, entre as quais se destacam as que 
dizem respeito aos Exames Nacionais para o Ensino Secundário, designadamente para o 11º e 
o 12º anos, foi determinado o cancelamento, no corrente ano letivo, da realização de exames 
finais nacionais, quando efectuados por alunos internos, para efeitos de aprovação de 
disciplinas e conclusão do ensino secundário, pelo que os alunos apenas terão de realizar os 
exames nacionais das disciplinas que elejam como disciplinas de acesso ao Ensino Superior. 
 

Deste modo, para fins de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 
secundário, incluindo disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, 
releva apenas a avaliação interna, sendo que a classificação obtida em cada disciplina tem por 
referência o conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, abrangendo 
também o trabalho realizado ao longo do 3.º período, independentemente da modalidade 
utilizada e sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos. 
 
Quanto aos exames finais nacionais e apesar das inscrições já efetuadas, ao abrigo do 
estipulado no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à 
Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, devido à suspensão das atividades letivas 
presenciais, verificou-se a necessidade de se proceder à reformulação das inscrições nos 
mesmos, passando a obedecer às seguintes regras: 
 

 Os alunos, ou os encarregados de educação, enviam para os Serviços Administrativos 
(SA) do Agrupamento de Escolas de Almodôvar, por correio eletrónico, o boletim de 
inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em formato editável ou a digitalização do 
original, devidamente preenchido; 

 Nas situações em que não seja possível a utilização deste recurso, a inscrição pode ser 
efetuada através de formulário disponibilizado, para esse efeito, na plataforma; 

 Os SA confirmam a receção dos documentos identificados na alínea anterior e 
procedem à verificação da conformidade da inscrição relativamente à situação escolar 
do aluno, dando disso conhecimento a este ou ao seu encarregado de educação, 
através de correio eletrónico; 

 As inscrições para os exames finais nacionais que já tenham sido efetuadas, podem 
ser alteradas, com vista à adaptação das opções dos alunos face às disciplinas 
selecionadas como sendo as pretendidas enquanto provas de acesso ao Ensino 
Superior, havendo o prazo de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e 
secundário previsto anteriormente, no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e 
das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, sido 
prorrogado até 11 de Maio de 2020. 
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