AVISO Nº3

ALUNOS/EE
(Inscrições para as Provas e Exames Finais Nacionais)

AVISO Nº 3 – ALUNOS/EE
INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS E EXAMES FINAIS NACIONAIS
ADITAMENTO AO AVISO Nº 2
Na sequência da comunicação nº5/JNE/2020 de 21/04/2020 informamos:
Face às alterações ao processo de inscrição, o preenchimento tem em conta os seguintes ajustamentos:
1 - Os alunos do ensino secundário têm de assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de inscrição a quadrícula “N”.
2 - Os alunos do ensino secundário, independentemente das ofertas e das modalidades educativas e formativas de que
provêm, não preenchem o campo 4.7 do boletim de inscrição.
3 - Os alunos autopropostos do ensino secundário que não aprovaram à disciplina através da avaliação interna, assinalam
no boletim de inscrição a quadrícula “S” no campo 4.5 e a quadrícula “S” ou “N” no campo 4.8, consoante eleja ou
não o exame para ingresso.
4 - Os alunos do ensino secundário que realizem exames finais nacionais nas disciplinas que elejam para ingresso,
podem realizar estes exames também para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de
prova de ingresso. Neste caso, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “N” no campo 4.5 e a quadrícula “S” e
no campo 4.8”.
5 - Até 11 de maio os alunos têm de alterar, sempre que necessário, a inscrição para os exames finais nacionais que já
tenha sido efetuada, com vista à adaptação da inscrição às suas opções, exercidas nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 8.º do normativo supracitado.
6 - Para cumprir o disposto no número anterior, os alunos reformulam as suas opções e enviam o novo boletim de
inscrição em formato PDF editável (modelo da EMEC) para a escola. O boletim depois de devidamente preenchido
deve ser enviado para: exames2020@ext-ca.com.
Para esclarecimentos de dúvidas podem utilizar o email psicolologia@ext-ca.com (devem indicar o vosso número de
telemóvel de forma a serem contactados por essa via) ou para o telefone 253 300 830 ou para telemóvel 935 691 342.
Braga, 23 de abril de 2020
A Direção
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