PROVAS FINAIS E EXAMES NACIONAIS
Orientações aos alunos e encarregados de educação
Como é do vosso conhecimento na sequência da evolução da pandemia Covid-19 no
nosso país, teve o Júri Nacional de Exames (JNE) de criar estratégias para que o
processo de inscrição se possa concretizar.
Assim, o JNE criou instrumentos para que a inscrição nas provas e exames dos ensinos
básico e secundário possa ser feita remotamente, a partir de casa.

Os alunos / encarregados de educação devem:
● Para pedirem a senha de acesso à página da Direção-Geral do Ensino
Superior

para os alunos do 12º ano, unicamente
1. Aceder à página eletrónica da Direção-Geral do Ensino Superior – www.dges.gov.pt - e
efetuar o pedido. (cf. ponto 33 do Guia Geral de Exames 2020)
-

-

Excerto do Guia Geral de Exames (ponto 33)
Anexo I do Guia Geral de Exames - Calendarização

2. Enviar o pedido de atribuição de senha (efetuado na página eletrónica) para a Escola.
3. Aguardar por confirmação por parte da Escola da receção do correio eletrónico enviado.
Caso não recebam a confirmação no prazo de 24 horas, devem contactar a Escola por
telefone:
Tlf.: 232 418 330

● Para se inscreverem nas provas e exames:

para os alunos dos 11º e 12º anos
e para os alunos autopropostos/externos (Ensino Básico e Ensino
Secundário)
As datas de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário são
prorrogadas até dia 3 de abril.

1. Descarregar o boletim de inscrição em formato editável.
-

JNE - Boletim Editável Básico

Os alunos do 9º ano do Ensino Básico que frequentam a escola estão
automaticamente inscritos nas provas finais (Português e Matemática),
salvo em caso de retenção no final do ano.
-

JNE - Boletim Editável Secundário

No caso de o aluno já dispor do boletim em formato papel, pode usar esse documento.

2. Proceder ao seu preenchimento, apoiando-se nos documentos seguintes:
-

JNE
JNE
JNE
JNE
JNE

- Tabela Cursos ES
- Instruções Preenchimento Boletim Editável - Inscrições Secundário
- Instruções Preenchimento Boletim Editável - Inscrições Básico
- Lista de Códigos Provas Finais e Provas Equivalência Frequência- Básico
- Lista de Códigos Exames Finais e Provas Equivalência Frequência - Secundário

3. Enviar o referido boletim, devidamente preenchido, para o correio eletrónico dos serviços
administrativos da escola:
e.mail:
- provaseexames2020@esviriato.pt
No caso de o aluno já dispor do boletim em formato papel, depois de proceder ao seu
preenchimento, deve digitalizá-lo e enviá-lo para o correio eletrónico disponibilizado pela
escola.

4. Aguardar por confirmação por parte da Escola da receção dos correios eletrónicos
enviados.
Caso não recebam a confirmação no prazo de 24 horas, devem contactar
telefone:

Escola por

Tlf.: 232 418 330

5. Entregar o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original EMEC) preenchido e
assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando maior, findo o prazo de suspensão
da atividade letiva presencial, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos
de inscrição.

6. Nas situações em que o procedimento descrito nos pontos 1 a 4 não for possível, podem,
ainda, os alunos, ou os seus encarregados de educação, proceder à inscrição através do
preenchimento do formulário disponível na DGEEC, conforme previsto no ponto 7 da
Comunicação n.º 2/JNE/2020. (Ver documento no separador lateral)

NB: Não devem observar o disposto no ponto 7 da Comunicação nº 2 do JNE, exceto em
último recurso e quando não tenham resposta da escola, uma vez que não permite a
identificação de todos os dados necessários acerca da tipologia de inscrição do aluno.
Os alunos que já efetuaram a inscrição por essa via devem, apesar desta inscrição, seguir os
procedimentos descritos pontos 1 a 4.

A presente orientação não dispensa a consulta das informações e documentos
disponíveis no separador lateral «INFORMAÇÕES PROVAS e EXAMES».

