PROVAS E EXAMES DOS ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

ASSUNTO: Orientações para o processo de inscrições nos exames (11.º e 12.º anos)
Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais e estando a decorrer o prazo de inscrição para
as provas e exames dos ensinos básicos e secundário, o Agrupamento de Escolas de Campo, emite a seguinte
orientação para a realização das inscrições:
• Os alunos, ou os seus encarregados de educação, descarregam o boletim de inscrição, que encontram
em anexo, modelo EMEC;
• Preenchem, conforme instruções e documentos em anexo, e enviam o boletim de inscrição, até ao dia 3
DE ABRIL, para um dos seguintes e-mails: at.silviabarbosa@aecampo e at.cristinasantos@aecampo.pt
• Os alunos do 12.º ano, que pretendam candidatar-se ao ensino superior, deverão aceder à página da
Direção-Geral do Ensino Superior www.dges.gov.pt, solicitar o pedido da senha-online, e enviar este pedido
juntamente com a ficha de inscrição;
• A escola confirmará aos alunos, ou aos seus encarregados de educação, a receção dos documentos
enviados e procederá à verificação da conformidade da inscrição e em caso de eventuais
desconformidades, contacta o encarregado de educação para as necessárias correções;
•

Os alunos que pretendam fazer melhoria de nota, preenchem na ficha de inscrição o/os exame/s que
pretendem fazer;

• Os alunos externos, para além da ficha de inscrição, deverão enviar cópia do cartão do cidadão, boletim de
vacinas, certificado da conclusão do ensino secundário com a nota às décimas e contendo informação
relativa à classificação final de curso com e sem a inclusão da classificação da disciplina de educação física
ou declaração da data prevista para a conclusão.
• Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos, 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.
• Em anexo a ficha de inscrição e os documentos de apoio ao seu preenchimento.
- Boletim de inscrição Secundário (Editável);
- Instruções para preenchimento do boletim de inscrição;
- Código dos Cursos do Ensino Secundário;
- Códigos dos Exames Finais e Provas de Equivalência à Frequência - Ensino Secundário
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