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AVISO Nº 2 – ALUNOS/EE

INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS E EXAMES FINAIS NACIONAIS

NOVAS DATAS

O Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, determina novas regras de avaliação e datas para realizar os exames 

nacionais e prorroga o prazo de inscrições ou de alteração das inscrições já efetuadas, sempre que necessário, com 

vista à adaptação das suas opções ao disposto no nº 3 do artigo 8º do referido Decreto-Lei. “Os alunos realizam exames 

finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, 

sendo ainda permitida a realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como 

classificação de prova de ingresso.” (Sugere-se a leitura integral do DL nº 14-G/2020 clique aqui)

Assim de acordo com o DL 14-G/2020:

1 - O prazo de inscrições é prorrogado até 11 de maio.

2 - Todos os alunos deverão confirmar ou alterar a sua inscrição para exame até dia 11 de maio.

3 - Caso mantenham a inscrição previamente realizada, enviam apenas e.mail com a identificação do nome do aluno e a 

informação de que “mantenho a inscrição realizada anteriormente” para o seguinte endereço eletrónico: exames2020@

ext-ca.com

4 - Caso pretendam alterar a sua inscrição (por exemplo um aluno(a) que se inscreveu à disciplina de Biologia e Geologia 

e à disciplina de Física e Química A e agora só pretenda realizar Biologia e Geologia) deverá preencher novamente o 

boletim de inscrição apenas com inscrição a Biologia e Geologia (na página eletrónica do Externato em EXAMES 2020 

– Inscrições à Distância - descarregam o boletim).

5 - O boletim depois de devidamente preenchido deve ser enviado para: exames2020@ext-ca.com

6 - O Externato confirma a receção das mensagens eletrónicas referentes à manutenção ou alteração da inscrição. 

7 - Após verificação da conformidade da inscrição/alteração relativamente à situação do aluno e, em caso de eventuais 

desconformidades, contacta o aluno/EE para as necessárias correções.

8 - Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial ou no dia da realização do primeiro exame os alunos ou 

os seus encarregados de educação entregam na secretaria o boletim original ou o modelo descarregado do boletim 

de inscrição devidamente preenchido e assinado, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de 

inscrição.

9 - Para esclarecimentos de dúvidas podem utilizar o e.mail psicologia@ext-ca.com (devem indicar o vosso número de 

telemóvel de forma a serem contactados por essa via) ou o telemóvel 935 691 342 ou o telefone 253 300 830.

Braga, 16 de abril de 2020

A direção
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