Agrupamento de Escolas
José Afonso – Alhos Vedros
Bairro das Morçoas 2860 Alhos Vedros
Tel.: 21 205 92 40 Fax.: 21 205 92 45
E-mail: geral@aejoseafonso.pt

INFORMAÇÃO Nº13/2020
Informam-se os Srs. Encarregados de Educação que, na sequência da suspensão das atividades letivas
presenciais, o Júri Nacional de Exames emitiu orientações para a inscrição dos alunos nas provas de
avaliação externa, que está a decorrer de acordo com a calendarização apresentada no Quadro I do
Despacho Normativo 3-A/2020, de 5 de março.
Os alunos que pretendam realizar provas e exames do ensino secundário deverão consultar as páginas
das escolas secundárias para acederem às instruções de inscrição via email ou utilizar o formulário
disponibilizado em https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php
Esclarece-se que os alunos que estão a frequentar as escolas do ensino básico não necessitam de,
neste momento, realizar qualquer inscrição.
Para os alunos encontrem nas situações previstas no referido Despacho Normativo, que pretendam
formalizar a sua inscrição das provas finais e de equivalência à frequência deverão os seus
Encarregados de Educação:
1. Consultar na página electrónica do Agrupamento http://www.aejoseafonso.pt/ os documentos:
a. Instruções de preenchimento do boletim;
b. Listas de códigos de provas finais, provas a nível de escola e provas de equivalência à
frequência do 3º ciclo;
c. Quadro V, do Despacho Normativo 3-A/2020, de 5 de março – códigos das provas de
equivalência à frequência do 1º e 2º ciclos
2. Descarregar o boletim de inscrição da página electrónica do Agrupamento, caso ainda não

tenha obtido o boletim EMEC;
3. Preencher o boletim, seguindo as orientações disponibilizadas, e enviá-lo para o endereço de

email: geral@aejoseafonso.pt
A escola confirma a receção do pedido de inscrição e procedem à verificação da sua conformidade,
relativamente à situação escolar do aluno ou outras eventuais desconformidades e contactará, por via
electrónica, o Encarregado de Educação.
Findo o prazo de suspensão das atividades letivas, os alunos que procederam à inscrição via email,
procedem à entrega do boletim de inscrição preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação,
havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição.
Alhos Vedros, 17 março 2020
A Direção

