INSCRIÇÕES NOS EXAMES NACIONAIS 2019/2020
11º E 12º ANOS
(até o dia 11 de maio)
Chamamos a especial atenção dos alunos do 11º e 12ºanos e dos seus
encarregados de educação para o teor dos pontos 3 e 4 do Artº 8º, Dec. Lei nº 14-G/2020,
sobre a inscrição para os exames nacionais:
Artº 8º
3 — Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam
como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda
permitida a realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu
resultado apenas como classificação de prova de ingresso.
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que se encontre
prevista a realização de exames finais nacionais apenas para apuramento da
classificação final do curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino
superior, os alunos ficam dispensados da sua realização.
Decorrente deste novo contexto, qualquer alteração às inscrições para os exames
nacionais que já tenham sido efetuadas, com vista à adaptação das suas opções nos
termos do disposto no número 3, deverá ocorrer até ao dia 11 de maio.
Para isso, os alunos ou os seus encarregados de educação enviarão para a
escola, por correio electrónico, o boletim de inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em
formato editável ou a digitalização do original devidamente preenchido. A escola confirma
a receção da alteração e procede à verificação da conformidade da inscrição
relativamente à situação escolar do aluno, dando conhecimento ao aluno ou ao
encarregado de educação, através de correio electrónico.
Quanto aos alunos autopropostos, incluindo os que se encontram na modalidade
de ensino individual e doméstico, realizam provas de equivalência à frequência, para a
aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, as quais são substituídas
por exames finais nacionais quando exista essa oferta. (Artº8º ponto 5).

Procedimentos
1. O aluno deverá descarregar o boletim de inscrição, preencher e enviar para o
correio

eletrónico

cristinaexames@jaimemoniz.com

ou

fatimaexames@jaimemoniz.com.

2. Os alunos que frequentam o 12ºano e já realizaram as provas de ingresso no
11ºano (Física e Química, Economia ou outra) não precisam de preencher um
novo boletim de inscrição para os exames.
3. Os alunos que frequentam o 11ºano e que irão realizar as provas de ingresso no
12ºano (Português, Matemática, História A ou outra) também não precisam de
preencher novo boletim.
4. Os alunos que não pretendam ingressar no ensino superior, também, não
precisam de preencher o boletim de inscrição, pois podem concluir o 12ºano sem
a realização de exames.
Para esclarecimento de dúvidas, solicita-se aos alunos que utilizem os seguintes
endereços eletrónicos:
cristinaexames@jaimemoniz.com ou fatimaexames@jaimemoniz.com.

Funchal, 16 de abril de 2020

Pel’ O Conselho Executivo
(Zita Carvalho)

