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Colégio João de Barros 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 

Ano letivo: 2019/20 N.º 09  

Origem: Direção pedagógica 

Destinatários: Alunos e encarregados de educação 
Assunto: Orientações para o processo de inscrição não presencial e prorrogação do prazo até ao dia 3 de 

abril. 

 

O Júri Nacional de Exames, na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas 
pelo Governo para o 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, emitiu uma comunicação com orientações para a 
realização destas inscrições que são prorrogadas até dia 3 de abril. 

Relembro que todo o processo de exame decorre no cumprimento do definido no Despacho 
Normativo n.º 3-A/2020 de 05 de março (Regulamento das provas de avaliação externa e das provas de 
equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário) e Norma 01/JNE/2020 (Instruções para Inscrição 
em Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário). 

Face aos atuais constrangimentos e no caso de os alunos não terem efetuado a sua inscrição 
presencialmente, comunico que devem fazê-lo da seguinte forma: 

 

1. Descarregar o boletim de inscrição (modelo EMEC) em formato editável, da página oficial do 
Colégio; 

2. Após ter descarregado o boletim, os alunos ou os seus encarregados de educação, preenchem todos 
os campos do modelo de acordo com as instruções de preenchimento (disponível em anexo) e enviam 
o referido boletim, devidamente preenchido, para o correio eletrónico exames.nacionais@colegio-
j-barros.com, dentro do prazo estipulado; 

3. O aluno ou o Encarregado de Educação irá receber uma notificação de confirmação da receção do 
correio eletrónico enviado; 

4. No caso de o aluno já dispor do boletim EMEC, em formato papel, pode em alternativa ao 
procedimento descrito em 2., proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para o correio 
eletrónico exames.nacionais@colegio-j-barros.com; 

5. Os alunos que pretendam concorrer ao ensino superior público em 2020 devem 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); 

6. Nas situações em que o procedimento descrito nos pontos anteriores não for possível, podem, ainda, 
os alunos, ou os seus encarregados de educação, proceder à inscrição através do preenchimento do 
formulário disponível https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php; 

7. Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que procederam à 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, 
havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

 

Em anexo:  

• Boletim de inscrição do Ensino Secundário: 
(https://www.colegio-j-barros.com/wp-content/uploads/2020/03/Boletim_inscrição_ensino-
secundário.pdf) 

• Instruções de preenchimento: 
(https://www.colegio-j-barros.com/wp-
content/uploads/2020/03/Instruções_preenchimento_Boletim_inscrição.pdf)  

• Listagem de códigos: 
(https://www.colegio-j-barros.com/wp-
content/uploads/2020/03/Lista_códigos_exames_finais_nacionais_eq_frequência.pdf)  

• Tabela de cursos - Ensino Secundário: 
(https://www.colegio-j-barros.com/wp-
content/uploads/2020/03/Tabela_Cursos_Ensino_Secundário.pdf)  
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     O Diretor, 

       Valter Joaquim de Jesus Branco 

 

Data: 18 / 03 / 2020 


