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EXAMES NACIONAIS 2020 

Documentação a consultar: 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (https://dre.pt/application/conteudo/131393158) 

 

Orientações para as inscrições nos exames nacionais: 

1. Data limite para inscrição e/ou reformulação das inscrições até 11/05/2020 para email 

sa@aetrofa.com  

2. Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que escolham como pro-

va de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior; 

3. Os alunos podem ainda realizar exames nacionais finais às disciplinas que escolham como 

prova de ingresso para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação 

de prova de ingresso; 

4. Os alunos que não queiram prosseguir os seus estudos no ensino superior ficam dispensa-

dos da realização de exames nacionais; 

5. Os alunos autopropostos que não aprovaram à disciplina através da avaliação interna reali-

zam exames, independentemente de ser ou não considerada como prova de ingresso; 

6. Os alunos do ensino profissional realizam apenas os exames nas disciplinas que escolham 

como prova de ingresso. 

 

Ter em atenção que, após a suspensão das atividades letivas presenciais, os alunos: 

1. Entregam o boletim de inscrição (anteriormente enviado para o email: sa@aetrofa.com) 

assinado pelo Encarregado de Educação ou Aluno, quando maior de idade; 

2. Os alunos do 12.º ano entregam juntamente a senha de acesso à DGES devidamente assi-

nada (anteriormente enviada para o email sa@aetrofa.com); 

3. Os alunos externos estão obrigados a entregar uma cópia do boletim de vacinas atualizado 

e o certificado de conclusão do ensino secundário; 

4. Quando houver lugar ao pagamento da inscrição, este é cobrado no ato de entrega do bo-

letim.  
 

Como preencher o boletim de inscrição: 

Exemplo 1: Um aluno interno inscrito no ensino secundário pretende fazer o exame nacional 

de Matemática como prova de ingresso 
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Exemplo 2: Um aluno reprovou à disciplina de Português através da avaliação interna, mas o 

Português não é a prova de ingresso para o acesso ao ensino superior 

 

Exemplo 3: Um aluno reprovou à disciplina de Português através da avaliação interna e precisa 

desta disciplina como prova de ingresso 

 

Exemplo 4: A prova de ingresso eleita para o aluno é Física e Química A. Este ano pretende 

fazer uma melhoria, mas sabe que esta melhoria só conta para a classificação da prova de in-

gresso 

 

Exemplo 5: Um aluno do ensino profissional pretende candidatar-se ao ensino superior e a 

prova de ingresso é Matemática A 

 

 

Trofa, 21 de abril de 2020 

 O Diretor do Agrupamento, 

 

 ___________________________ 

 (Dr. Paulino Rodrigues Macedo) 
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