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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

Informações sobre alterações aos exames 2020 (DL nº14-G/2020) 

1- Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, 

incluindo disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas 

considerada a avaliação interna. 

2- Os alunos realizam exames apenas nas disciplinas que elegem como provas de ingresso 

para efeitos de acesso ao ensino superior. 

3- É permitida ainda a realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu 

resultado apenas como classificação de prova de ingresso (não altera a média final do 

ensino secundário). 

4- Os alunos que pretendam alterar a sua inscrição nos exames, devem preencher novo 

boletim de inscrição e enviar para os Serviços Administrativos até 11 de maio (não 

deixem para os últimos dias) 

5- Os alunos que tenham ou venham a ter disciplinas por concluir já se inscreveram ou 

inscrevem-se nas provas de equivalência à frequência (as quais são substituídas por 

exames finais quando existe essa oferta 

 

6- Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, 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. 

7-  Caso a atividade letiva presencial não seja retomada, serão dadas instruções pelos 

Serviços Administrativos da Escola. 

 

8- Se o aluno já se inscreveu nos exames, mas após a saída do DL 14-G de 2020, não quiser 

realizar, nenhum exame ele (quando maior de 18 anos) ou o respetivo encarregado de 

educação tem de preencher uma declaração a atestar essa decisão e enviá-la para os 

serviços administrativos. 

 

Nota: este documento foi redigido em articulação com os Serviços Administrativos da 

Esca. 

 


