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ESCLARECIMENTOS PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência – Ano Letivo 2019/2020 
 

 

No âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, prestam-se os seguintes escla-

recimentos, de acordo com o Decreto-Lei 14-2020, de 09 de abril, e com a Comunicação n.º5/JNE/2020 de 21 de abril, disponí-

veis para consulta no separador PROVAS E EXAMES, no site do AEJO. 

Quais as novas datas para a realização dos exames? 

Com o prolongar do 3º período até dia 26 de junho de 2020, as provas e exames passam a realizar-se no seguinte calendário: 

 - 1ª Fase – 06 a 23 de julho; afixação de pautas a 03 de agosto 

 - 2ª Fase – 01 a 07 de setembro; afixação de pautas 16 de setembro 

Que exames deixam de se realizar? 

Deixam de realizar-se os exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de discipli-

nas e conclusão do ensino secundário. 

Não há, também, lugar à realização de provas de equivalência à frequência ou exames nacionais para melhoria das classificações 

finais de disciplinas. 

Quais os efeitos dos exames a realizar? 

Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso para efeitos de acesso ao 

ensino superior. É também permitida a realização desses exames para melhoria de nota, com efeitos apenas como classificação 

de prova de ingresso. 

São também realizadas provas/exames para efeitos de equivalência à frequência, nos casos dos alunos que necessitam de apro-

vação de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

O que se aplica aos alunos dos cursos artísticos especializados e dos cursos profissionais? 

Estes alunos, à semelhança dos alunos dos cursos científico-humanísticos, realizam apenas os exames nas disciplinas que elejam 

como provas de ingresso. 

Qual o número de exames que é necessário realizar para prosseguimento de estudos? 

Não existe um número definido. Os alunos realizam apenas os exames que elejam como provas de ingresso, de acordo com o 

que é solicitado pelos cursos/instituições de ensino superior a que pretendem candidatar-se. É possível consultar essa informa-

ção no site da DGES. 

Nos casos dos alunos de 12º ano, em que as provas de ingresso necessárias correspondam aos exames realizados no 11º ano, 

não será necessário realizar qualquer exame em 2020. 

Havendo necessidade, qual o prazo para alterar as inscrições nos exames antes efetuadas? 

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, de acordo com as novas regras. As alterações devem ser enviadas, impreterivelmente, até ao dia 

05 de maio, para que possam ser verificadas e, eventualmente, corrigidas, antes do dia 11. 

Os alunos não pretendam fazer alterações à inscrição já efetuada, por não ter disso necessidade ou porque não vão candidatar-

se ao ensino superior, deverão dar conhecimento à secretaria do AEJO através do email exames2020@escolasobidos.net. 

Como se deve proceder para realizar as alterações nas inscrições? 

Os alunos preenchem novamente o boletim de inscrição em formato editável. Depois de preenchido, o boletim é enviado para o  
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email exames2020@escolasobidos.net; os alunos matriculados no AEJO, enviam através do diretor de turma. Os alunos não po-

dem comunicar as suas alterações através da plataforma eletrónica disponível em https://exames.dgeec.mec.pt/. 

Os alunos que antes não pretendiam concorrer ao ensino superior, devem juntar ao boletim o recibo do pedido da senha de 
candidatura. 

Procedimentos para o preenchimento do novo boletim. 

Face às alterações ao processo de inscrição, o preenchimento do boletim de inscrição tem em conta os seguintes ajustamentos:  

a) Os alunos que realizem exames finais nacionais nas disciplinas que elejam para ingresso, mesmo que para melhoria da nota 

da prova de ingresso, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “N” no campo 4.5 e a quadrícula “S” no campo 4.8; 

b) Independentemente das ofertas e das modalidades educativas e formativas frequentadas, não é preenchido campo 4.7 do 

boletim de inscrição; 

c) Assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de inscrição a quadrícula “N”; 

d) Os alunos autopropostos 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 para ingresso. 

Os alunos do ensino secundário que apenas requerem a ficha ENES, e preenchem o campo 5, não necessitam alterar a inscrição 

já efetuada. 

É necessário fazer a entrega em papel do boletim de inscrição? 

Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos entregam o boletim de inscrição preenchido, e assinado 

pelo encarregado de educação/aluno maior de idade, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

Encargos de inscrição. 

Os alunos do ensino secundário que no final do 3.º período tenham aprovação numa determinada disciplina, e elejam essa 

mesma disciplina como prova de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, estão isentos de qualquer pagamento pro-

pina, na 1.ª fase, inclusivamente nas situações em que assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “N” no campo 4.4 e 

tenham 18 ou mais anos de idade  

À exceção dos alunos excluídos por faltas, os alunos do ensino secundário abrangidos pela escolaridade obrigatória (< 18 anos 

no início do ano letivo) estão isentos de qualquer pagamento em ambas as fases dos exames finais nacionais dentro dos prazos 

de inscrição definidos por lei. 

As reformulações a efetuar nos boletins de inscrição obrigam, caso os alunos tenham procedido anteriormente ao pagamento 

das inscrições, a reajustes/devoluções das quantias pagas, quando aplicável. 

 

Outras informações 
 

Em breve haverá a publicação de FAQ especificamente dirigidas ao ensino secundário, a divulgar na página do JNE no endereço 

eletrónico https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-faqs. 

Devido ao contexto excecional, foram aprovadas alteração no cálculo da nota de candidatura ao ensino superior pelo regime 

geral de acesso. Recomenda-se a consulta do documento emitido pela Direção Geral do Ensino Superior, disponíveis para con-

sulta no separador PROVAS E EXAMES, no site do AEJO. 

O calendário das provas de equivalência à frequência será brevemente publicado no mesmo separador PROVAS E EXAMES. 
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