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   Esclarecimento

INSCRIÇÃO EM PROVAS E EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Na sequência de dúvidas decorrentes da publicação do Decreto Lei n.º14/G-2020 de 13 de 
abril e da Comunicação n.º 5/JNE/2020 de 21/04/2020 relaHva à inscrição em provas e exames 
do ensino secundário, informamos: 

1 – Os alunos do 12º ano que NÃO PRETENDEM CANDIDATAR-SE AO ENSINO SUPERIOR, logo 
não precisam da ficha ENES, devem enviar esta informação para alunos@aevagos.edu.pt; 

2 – Os alunos do 11º ano que não realizam exames como prova de ingresso devem enviar esta 
informação para alunos@aevagos.edu.pt; 

3 – Os alunos do 12º ano que não realizam prova de ingresso, mas PRETENDEM CANDIDATAR-SE 
AO ENSINO SUPERIOR, logo precisam da ficha ENES devem preencher novo boleHm, não preen-
chem o campo 4 e assinalam o campo 5 (não realizam exames apenas requer a ficha ENES); 

4 - Os alunos do 11º e 12º ano que realizam os exames nacionais como prova de ingresso e não 
pretendem alterar as disciplinas a que estão inscritos, devem enviar esta informação para alu-
nos@aevagos.edu.pt.  

5 - Os alunos do 11º e 12º ano que realizam os exames nacionais como prova de ingresso e pre-
tendem  alterar as provas de ingresso devem preenchem novo boleHm, colocando “N” nos cam-
pos 4.4 (interno), 4.5 (Aprovação no secundário), 4.6 (Melhoria do secundário), e “S” no 4.8 
(Prova de Ingresso); 

6 - Os alunos autopropostos, que não obHveram aprovação à disciplina através da avaliação in-
terna, que anularam a matrícula, ou que fazem subsHtuição de disciplinas devem preencher 
novo boleHm, assinalam “S” no campo 4.5 (Aprovação no secundário) e “S” ou “N” no campo 
4.8, consoante eleja ou não o exame para ingresso. 

Findo o prazo de suspensão da aLvidade leLva presencial os alunos deverão aguardar contac-
to por parte dos Serviços AdministraLvos agendando a regularização da sua inscrição.
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