
                                                      

Ensino Secundário 

Novas Inscrições nos Exames Finais Nacionais 
 (com base no Decreto Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril) 

 

 

Orientações para o Processo de Inscrições 

 

Em cumprimento do artigo n.º 14, do Decreto-Lei n.º 14 – G/2020, de 13 de abril, 

informa-se que os alunos do 11.º e 12.º anos terão que realizar nova inscrição para os 

exames nacionais. 

Para o efeito, deverão enviar novo boletim de inscrição para o e-mail: 

exames2020@ibn-mucana.com , até dia 11 de maio de 2020. 

 

De acordo com as orientações expressas no referido Decreto-Lei, no presente 

ano letivo estabelece-se o seguinte: 

→Os alunos internos inscrevem-se apenas nos exames finais nacionais das disciplinas 

que elejam como prova de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior; 

• Para efeitos de conclusão do ensino secundário é apenas considerada a avaliação 

interna para aprovação das disciplinas. 

• São permitidos exames para melhoria de nota, mas o resultado apenas é 

relevante como classificação de prova de ingresso. 

→Os alunos autopropostos: 

• inscrevem-se para a aprovação de disciplinas e realizam provas de equivalência 

à frequência, as quais, são substituídas por exames finais nacionais quando exista 

essa oferta; 

• inscrevem-se, além das disciplinas acima referidas, apenas nos exames finais 

nacionais das disciplinas que elejam como prova de ingresso para efeitos de 

acesso ao ensino superior;  

• do ensino recorrente, EFA e cursos profissionais inscrevem-se apenas nos 

exames finais nacionais das disciplinas que elejam como prova de ingresso para 

efeitos de acesso ao ensino superior. 
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Os procedimentos da nova inscrição nos exames são semelhantes ao processo 

anterior e reproduzem-se em seguida. 

1 - Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais, o processo de inscrição 

nos exames finais nacionais obedece às seguintes regras: 

a) Os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola, por correio 

eletrónico, exames2020@ibn-mucana.com, o boletim de inscrição (modelo EMEC) 

disponibilizado em formato editável ou a digitalização do original, devidamente 

preenchido; 

b) As escolas confirmam a receção dos documentos e procedem à verificação da 

conformidade da inscrição relativamente à situação escolar do aluno, dando desse 

facto conhecimento ao mesmo ou ao encarregado de educação, através de correio 

eletrónico; 

c) Nas situações em que não seja possível a utilização do recurso previsto na alínea a), 

a inscrição pode ser efetuada através de formulário disponibilizado, para esse 

efeito, na plataforma eletrónica disponível em https://exames.dgeec.mec.pt/. 

2 - Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial ou no dia da realização do 

primeiro exame, os alunos ou os seus encarregados de educação procedem à entrega do 

original ou do modelo descarregado do boletim de inscrição, devidamente preenchido e 

assinado, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

 

❖ Os Exames Nacionais e as Provas de Equivalência à Frequência no ensino Secundário 

realizam-se: 

 
Realização das Provas Afixação de pautas 

Afixação dos resultados dos 
processos de reapreciação 

1ª fase 6 a 23 de julho 3 de agosto 1 de setembro 

2ª fase 1 a 7 de setembro 16 de setembro 7 de outubro 

 

  Aconselha-se a leitura do Decreto-Lei nº14-G/2020, de 13 de abril.  

 

 

 

Alcabideche, 20 de abril de 2020 

A Diretora do Agrupamento 

Maria Teresa de Matos Lopes 
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CALENDÁRIO DOS EXAMES NACIONAIS - ENSINO SECUNDÁRIO, 2020  

 

 

11º ANO  -  1ª FASE 
Disciplina             Data Hora 

547 Espanhol  e  847 Espanhol 7 de julho de 2020 09:30 h 

517 Francês 7 de julho de 2020 14:00 h 

714 Filosofia 8 de julho de 2020 09:30 h 

715 Física e Química A 9 de julho de 2020 09:30 h 

732 Latim 9 de julho de 2020 14:00 h 

723 História B 10 de julho de 2020 09:30 h 

719 Geografia A 13 de julho de 2020 09:30 h 

724 História da Cultura e das Artes 14 de julho de 2020 09:30 h 

735 Matemática B  e   835 Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais 
15 de julho de 2020 09:30 h 

702 Biologia, Geologia 17 de julho de 2020 09:30 h 

712 Economia A 20 de julho de 2020 09:30 h 

501 Alemão 20 de julho de 2020 14:00 h 

550 Inglês 21 de julho de 2020 09:30 h 

708 Geometria Descritiva A 22 de julho de 2020 09:30 h 

734 Literatura Portuguesa 23 de julho de 2020 09:30 h 

12º ANO  -  1ª FASE 

Disciplina      Data Hora 

639 Português, 839 P L N M e   

138 Português Língua Segunda 

7 de julho de 2020 09:30 h 

História A 10 de julho de 2020 09:30 h 

Matemática A 15 de julho de 2020 09:30 h 

Desenho A 16 de julho de 2020 09:30 h 

 

  



                                                      

 

CALENDÁRIO DOS EXAMES NACIONAIS - ENSINO SECUNDÁRIO, 2020  

 

 

11º ANO  -  2ª FASE 
Disciplina Data Hora 

715 Física e Química A e 734 Literatura Portuguesa 1 de setembro de 2020 09:30 h 

712 Economia A e 732 Latim 1 de setembro de 2020 14:00 h 

719 Geografia A e 724 História da Cultura e das Artes 2 de setembro de 2020 14:00 h 

708 Geometria Descritiva A e 723 História B 3 de setembro de 2020 09:30 h 

702 Biologia e Geologia  3 de setembro de 2020 14:00 h 

735 Matemática B  e  835 Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais 
4 de setembro de 2020 09:30 h 

714 Filosofia 4 de setembro de 2020 14:00 h 

550 Inglês 7 de setembro de 2020 09:30 h 

547 Espanhol e 847 Espanhol 

517 Francês e 501 Alemão 
7 de julho de 2020 14:00 h 

12º ANO  -  2ª FASE 
Disciplina Data Hora 

639 Português, 839 P L N M e   

138 Português Língua Segunda 
2 de setembro de 2020 09:30 h 

História A 3 de setembro de 2020 09:30 h 

Desenho A 3 de setembro de 2020 14:00 h 

Matemática A 4 de setembro de 2020 09:30 h 

 

 

  


