PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
1º FASE (consulta de prova, reapreciações, pedido de ficha ENES, certidões de habilitações)
NOVAS INSCRIÇÕES PARA OS EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 2ºFASE

1. Prazo de Inscrição (2ª fase):
a) As inscrições decorrem de 6 a 12 de agosto (ensino básico);
b) As inscrições decorrem de 4 a 11 de agosto (ensino secundário).
2. Devem, os alunos/EE seguir as instruções disponibilizadas pelos DT no guião - processo de
inscrições nos exames finais nacionais sem prejuízo da leitura integral quer do Decreto Lei nº14G/2020 de 13 de abril quer da Comunicação, Nº5, JNE, 2020 de 21 de abril de 2020 (ensino
secundário).

3. Boletim de Inscrição:
3.1. NO ENSINO BÁSICO, a 2.ª fase destinada aos alunos que realizaram as provas de equivalência à
frequência na 1.ª fase e que não obtiveram aprovação. TÊM OBRIGATORIAMENTE de preencher
novamente o boletim de inscrição disponível em PDF editável na página do AGML, no prazo
estabelecido no ponto 1 e enviá-lo para o e-mail dos serviços administrativos do AGML ag_sa@agml.pt. O Boletim deve estar devidamente assinado (caso não consigam enviar o boletim
assinado devem agendar a sua entrega nos serviços administrativos).
a) Condições de admissão às provas de equivalência à frequência do ensino básico -2º fase:

3.2. NO ENSINO SECUNDÁRIO, os alunos que pretendem realizar exames nacionais e/ou provas de
equivalência à frequência na 2º fase TÊM OBRIGATORIAMENTE de preencher novo boletim –
modelo 0134 Editorial do Ministério da Educação à venda na Papelaria da Escola a partir de dia 28
de julho em conformidade com o seguinte calendário:

Dia 28 de julho:

9h às 10h15
10h15 às 11h30
11h30 às 12h45
14h às 15h30
15h30 às 17

11ºA
11ºE
11ºI
11ºM
11ºQ

11ºB
11ºF
11ºJ
11ºN
1ºTT

11ºC
11ºG
11ºK
11ºO
1ºTAEI

11ºD
11ºH
11ºL
11ºP
1ºTAP/1ºTAUS

2ºTAEI/2ºTAI
3ºTT
12ºD
12ºH
12ºL

2ºTM/2ºSEC
12ºA
12ºE
12ºI
12ºM

3ºTAUS
12ºB
12ºF
12ºJ
12ºN

Dia 29 de julho:
9h às 10h15
10h15 às 11h30
11h30às 12h45
14h às 15h30
15h30 às 17

1ºTISSF
3ºTAI/3ºTMGP
12ºC
12ºG
12ºK

Dia 30 de julho:
(alunos externos a partir das 10h)
9h às 10h15
10h15 às 11h30
11h30 às 12h45
14h às 15h30
15h30 às 17

12ºO

12ºP
12ºQ
Alunos com Nome de A a C
Alunos com Nome de D a F
Alunos com Nome de G a I
Alunos com Nome de J a L

Dia 31 de julho:
(alunos externos)
9h às 10h15
10h15 às 11h30
11h30 às 12h45
14h às 15h30
15h30 às 17

12ºO

12ºP
12ºQ
Alunos com Nome de M a O
Alunos com Nome de P a R
Alunos com Nome de S a U
Alunos com Nome de V a Z

a) Condições de admissão aos exames nacionais e provas de equivalência à frequência -2º fase:

4. Divulgação das classificações dos exames nacionais e/ou provas de equivalência à frequência:
a) No ensino básico, os alunos terão acesso às classificações através do consulta alunos a
partir de dia 5 de agosto.
b) No ensino secundário, os alunos terão acesso às classificações através do consulta alunos a
partir de dia 3 de agosto. O acesso à classificação dos exames nacionais e/ou provas de
equivalência à frequência é feito a partir do menu de “Avaliação Global” – avaliação em
pontos.
5. Mapa de Inscrições na 2ª fase – ensino secundário (SECRETARIA):
Dia 4 de agosto:
9h às 10h
10h às 11h
11h às 12h
12h às 13h
15h às 16

11ºA
11ºD
11ºG
11ºJ
11ºM

11ºB
11ºE
11ºH
11ºK
11ºN

11ºC
11ºF
11ºI
11ºL
11ºO

11ºP
1ºTAEI
2ºTAEI/2ºTAI
3ºTAUS
12ºA

11ºQ
1ºTAP/1ºTAUS
2ºTM/2ºSEC
3ºTAI/3ºTMGP
12ºB

1ºTT
1ºTISSF
2ºTT
3ºTT
12ºC

12ºD
12ºG
12ºJ
12ºM
12ºP

12ºE
12ºH
12ºK
12ºN
12ºQ

12ºF
12ºI
12ºL
12ºO

Dia 5 de agosto:
9h às 10h
10h às 11h
11h às 12h
12h às 13h
15h às 16
Dia 6 de agosto:
9h às 10h
10 às 11h
11h às 12h
12h às 13h
15h às 16h

Dia 7 de agosto ALUNOS EXTERNOS:
9h às 10h
10 às 11h
11h às 12h
12h às 13h
15h às 16h

Alunos com Nome de A a C
Alunos com Nome de D a F
Alunos com Nome de G a I
Alunos com Nome de J a L
Alunos com Nome de M a O

Dia 10 de agosto ALUNOS EXTERNOS:
9h às 10h
10 às 11h
11h às 12h

Alunos com Nome de P a R
Alunos com Nome de S a U
Alunos com Nome de V a Z

6. Pedidos de consulta de Prova:
a) “O requerimento é enviado/apresentado, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da publicação da
respetiva classificação, servindo este de recibo a devolver ao requerente.”(Norma 2, p.60)
–Prazo: dias 3 e 4 de agosto (ensino secundário).
- Prazo: dias 5 e 6 de agosto (ensino básico).
b) O requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em formato PDF editável, disponibilizado

nas páginas eletrónicas das escolas, deve ser descarregado, preenchido e enviado para o correio
eletrónico disponibilizado pela escola, pelo encarregado de educação ou pelo próprio aluno, quando
maior, e deve ser dirigido ao diretor da escola.”(Norma 2, p.60).
- E-mail disponibilizado pela Escola: ag_sa@agml.pt
- Pedidos realizados no dia 3 de agosto – entregues a 4 de agosto (ensino secundário).
- Pedidos realizados no dia 4 de agosto – entregues a 5 de agosto (ensino secundário).
- Pedidos realizados no dia 5 de agosto – entregues a 6 de agosto (ensino básico).
- Pedidos realizados no dia 6 de agosto – entregues a 7 de agosto (ensino básico).

7. Entrega do pedido de consulta de prova:
a) “No prazo máximo de um dia útil, após o prazo referido no número anterior, devem ser facultados
aos alunos as cópias da prova realizada, em suporte digital (formato pdf) ou em suporte papel,
mediante o pagamento de encargos que deverão estar em linha com outros habitualmente
praticados.” (Norma 2, pp.60-61)
- Emolumentos: 5 Euros (a pagar no ato de levantamento da cópia na Secretaria da escola).
8. Pedidos de reapreciação de prova:
a) “Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem, preferencialmente, ser preenchidos em
formato digital, disponíveis em https://www.dge.mec.pt/modelos, a disponibilizar pelas escolas nas
suas páginas eletrónicas, sendo descarregados, preenchidos (…) para posteriormente serem
impressos e assinados para apresentação na escola” (Norma 2, p.61).
b) “O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes ao prazo [mencionado no
ponto 6, alínea b], através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE”. (Norma 2, p.61).
c) “A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente mediante assinatura do modelo e
respetivo pagamento”. (Norma 2, p.61).
- Deve o Encarregado de Educação ou o aluno quando maior de idade entregar o pedido de
reapreciação na secretaria da escola.
- Emolumentos: 25 Euros (a pagar no ato de entrega do referido pedido).
d) “O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no Modelo 11A/JNE.” (Norma 2, p.61).

9. Pedido da ficha ENES (ensino secundário):
a) Os alunos que solicitem a ficha ENES devem fazê-lo para o e-mail: ag_sa@agml.pt com a
indicação do seu NOME COMPLETO e NÚMERO DO CARTÃO DE CIDADÃO.
- Emolumentos: 2 Euros (a pagar, na secretaria da escola, pelos alunos internos fora da
escolaridade obrigatória e pelos alunos externos no ato de levantamento).
- Entrega da ficha no prazo de 3 dias úteis após o pedido.
10. Pedidos de certidão de habilitações:
a) Os alunos que solicitem a certidão de habilitações devem fazê-lo para o e-mail:
ag_sa@agml.pt com a indicação do seu NOME COMPLETO e NÚMERO DO CARTÃO DE
CIDADÃO.
- Entrega da certidão no prazo de 4 dias úteis após o pedido.

NOTAS:
1. É proibida a entrada na Escola sem máscara;
2. Os alunos/Encarregados de Educação aguardam no exterior pela chamada para a secretaria.

A Direção
24/07/2020

