
Comunicação enviada, dia 17.03.2020, a todos os pais (11.º e 12.º ano): Processo de 

inscrição nos Exames Nacionais 2020 (Ensino Secundário) 

 

Assunto: [IMPORTANTE] Informações sobre Processo de inscrição nos Exames 

Nacionais 2020 (Ensino Secundário) 

 

************************************************ 

 

Exmo/a Senhor/a Encarregado/a de Educação, 

 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo Governo 

no período de 16 de março a 13 de abril, e estando a decorrer o prazo para as inscrições 

para as provas e exames dos ensinos básico e secundário, o Júri Nacional de Exames 

(JNE) enviou-nos hoje (dia 17.03.20) orientações mais detalhadas sobre este processo. 

Seguindo a sugestão do Ministério da Educação, no âmbito da nossa responsabilidade em 

prestar apoio aos nossos alunos e suas famílias, procurámos desde cedo pensar numa 

alternativa a este processo, razão pela qual vos enviamos uma comunicação ontem (dia 

16.03.2020) sobre este assunto.  

Com base nas orientações recebidas hoje do JNE pedimos desde já a vossa compreensão 

e colaboração. Assim, pedimos p.f. que ignorem o email anterior e que considerem as 

orientações que estamos agora a transmitir, de modo a que os alunos do 11.º e 12.º ano 

se inscrevam oficialmente nos Exames Nacionais 2020. 

 

Em anexo, enviamos: 

- Documento com as Instruções Preenchimento Boletim Editável (Secundário) 

- Lista de Códigos Exames Finais e Provas Equivalência Frequência (Secundário) 

- Tabela Cursos (Secundário) 

- Boletim de inscrição para exames nacionais em formato editável 

Mais se informa que estes documentos estão também disponíveis em: 

https://drive.google.com/open?id=1EXEglLyhNSPQ4b5b9C_kALiP3vCru6az  

 

Para formalizar a inscrição nos exames nacionais 2020 (Secundário), pedimos a todos 

os alunos, ou aos seus pais/encarregados de educação, que sigam os seguintes passos: 

https://drive.google.com/open?id=1EXEglLyhNSPQ4b5b9C_kALiP3vCru6az


1) Os alunos, ou os seus encarregados de educação, devem descarregar e o Boletim de 

Inscrição para os Exames Nacionais 2020 (em anexo). 

 

ATENÇÃO - Alunos do 12.º Ano: 

Os alunos do 12.º ano deverão, igualmente, enviar o pedido de atribuição de senha 

efetuado na página eletrónica da Direção-Geral do Ensino Superior – em 

www.dges.gov.pt (cf. ponto 33 do Guia Geral de Exames 2020). 

O documento a enviar deve ser o Recibo do pedido de atribuição de senha de 

candidatura on-line, disponível na internet em 

www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx, caso pretenda concorrer ao ensino 

superior público. 

 

2) Depois de devidamente preenchido deverão proceder ao envio, até ao dia 25 de 

março, do Boletim de inscrição para os exames 2020, para 

secretariado.exames@cvalsassina.pt 

 

2.1 Devem gravar o PDF do Boletim de Inscrição usando: primeiro nome do 

aluno+apelido do aluno+ nº de aluno (exemplo:josesilva_9999) 

 

2.2 Para facilitar a comunicação deverão indicar no assunto: Exames2020_nº de aluno 

(exemplo: exames2020_9999) 

 

NOTA (Só para alunos 12.º ano): Deve ser também envaido o Recibo do pedido de 

atribuição de senha de candidatura on-line 

 

3) O Colégio irá enviar um email de resposta, com a confirmação da receção do boletim 

preenchido. 

Caso se verifique alguma desconformidade no preenchimento do boletim ou na 

informação nele contida, irão receber orientações do Secretariado de Exames do Colégio 

de modo a procederem à sua correção. 

 

Mais se informa que na Área Reservada estão publicados os documentos e a 

legislação disponibilizada pelo IAVE sobre Exames e Provas do Ensino Secundário. 

Mais informações em: 

http://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
mailto:secretariado.exames@cvalsassina.pt


- Guia Geral de Exames 2020: 

https://www.dges.gov.pt/guias/pdfs/GuiaGeralExames2020.pdf 

- Legislação: https://www.dge.mec.pt/informacoes-1 

 

Em caso de dúvidas sobre este processo deverão enviar um email para o Secretariado de 

Exames do Colégio Valsassina: secretariado.exames@cvalsassina.pt  

 

Agradecemos a confiança e toda a colaboração neste processo. 

 

Atentamente 

A Direção Pedagógica 
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