
MEDIDAS DE EXCEÇÃO – NOVA INSCRIÇÃO EM EXAMES 

(de acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393158/details/maximized  

INFORMAÇÃO 4 

REPETIÇÃO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO NOS EXAMES NACIONAIS  
 

 Alunos que, apesar da legislação ora publicada, pretendem manter os exames 

em que já se inscreveram: 

- enviar email para o endereço inscricaoexames@aelimadefaria.pt : pode ser em 

resposta ao email anteriormente enviado; se fizer novo, no assunto deve apenas 

colocar o nome completo do aluno (e ano e turma caso seja interno); em qualquer 

das opções, deve escrever no corpo do email a sua decisão de manter os exames 

em que já está inscrito. 

  Alunos que, ao abrigo da legislação ora publicada, pretendem alterar os 

exames em que já se inscreveram: devem repetir o processo – descarregar o 

formulário presente na página web do agrupamento (ou corrigir o que já têm 

preenchido) e enviar para o endereço inscricaoexames@aelimadefaria.pt : no 

assunto do email devem apenas colocar o nome completo do aluno (e ano e turma 

caso seja interno).  

 Os alunos internos, na coluna 4.5, devem assinalar N, uma vez que o 

exame já não será usado para aprovação na disciplina. 

A escola procederá à verificação da conformidade da inscrição e, em caso de 

eventuais desconformidades ou dúvidas, contactará o encarregado de educação (ou 

o aluno quando maior) para as necessárias correções. 

Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, ou no dia da 

realização do primeiro exame, os alunos procedem à entrega do boletim de inscrição 

(modelo descarregado ou original EMEC), devidamente preenchido e assinado 

pelo encarregado de educação ou aluno, quando maior, havendo lugar, quando 

aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

Embora o prazo de inscrição nos exames de 2019-2020 tenha sido prorrogado 

até ao dia 11 de maio de 2020, recomendamos que a inscrição seja realizada tão 

cedo quanto possível. 

Em caso de dúvidas, o aluno deverá contactar o respetivo diretor de turma 

pelos meios que o mesmo colocou à disposição.                                    A Direção 


