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Ano Escolar de 2019 / 2020 
 

AVISO 
 

INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS E EXAMES – ORIENTAÇÕES  

 
 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo Governo e 

estando a decorrer o prazo para as inscrições para as provas e exames dos ensinos básico e 

secundário, avisa-se a comunidade educativa que se encontram disponíveis, na página eletrónica 

deste Agrupamento, os boletins de inscrição (modelo EMEC) em formato editável. 

 

Para proceder à inscrição nas provas e exames, os alunos (ou os seus encarregados de 

educação) devem cumprir as orientações que constam dos seguintes documentos, também disponíveis 

nesta página: 

 
- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE INSCRIÇÃO EDITÁVEL DO ENSINO BÁSICO 
 
 
- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE INSCRIÇÃO EDITÁVEL DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 
 
- LISTA DE CÓDIGOS DE PROVAS FINAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO 
 
 
- LISTA DE CÓDIGOS DE EXAMES FINAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO 
SECUNDÁRIO 
 
- ANEXO VII – PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO, PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E PROVAS A 
NÍVEL DE ESCOLA DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
- ANEXO VIII – EXAMES NACIONAIS, PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA, PROVAS DE INGRESSO E 
CURSOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 
- TABELA C – CURSOS DE ENSINO SECUNDÁRIO 
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Após o preenchimento do boletim de inscrição editável, os alunos (ou os seus encarregados 

de educação) devem enviá-lo por email para o seguinte endereço: aemortagua@aemrt.pt 

 

No caso de o aluno já dispor do boletim EMEC, porque o adquiriu antes da suspensão das 

atividades letivas, poderá, em alternativa, digitalizá-lo e depois enviá-lo por correio eletrónico. 

 

Os alunos devem, igualmente, enviar o pedido de atribuição de senha efetuado na página 

eletrónica do Direção-Geral do Ensino Superior. 

Nas situações em que os procedimentos anteriores não sejam possíveis, os alunos (ou os seus 

encarregados de educação) podem inscrever-se através do preenchimento do formulário 

disponível em https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php 

 

Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que efetuaram a 

inscrição através de correio eletrónico ou de formulário entregam o boletim de inscrição (modelo 

descarregado ou original EMEC) preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou aluno, 

quando maior, nos Serviços Administrativos, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento 

de encargos de inscrição. 

 

 As datas de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário são 

prorrogadas até dia 3 de abril. 

 

Mortágua, 17 de março de 2020 
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