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EXAMES 2020 – ENSINO SECUNDÁRIO 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020,

 
de 13 de abril

 
Medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

De acordo com o art.º 8º, Capítulo II, e o art.º 14º, Capítulo V do Decreto-Lei acima referido, informa-
-se que: 
 

1. Os alunos só realizam exames nacionais na(s) disciplina(s) que escolhem como prova de 

ingresso para acesso ao ensino superior;  

 

2. Os alunos podem, ainda, inscrever-se em exames para melhorar a classificação de prova de 

ingresso. No caso dos alunos do 12º ano do presente ano letivo (2019/2020), a classificação 

obtida nestes casos não altera a classificação final da(s) disciplina(s) sujeitas a exame obtida 

em 2018/2019; 

 

3. Os alunos internos do 11º ano apenas fazem exames nacionais de Biologia e Geologia, 

Espanhol Iniciação, Espanhol Continuação, Física e Química A e Geografia A se os quiserem 

utilizar como prova de ingresso. No caso destes alunos, a decisão de não realização de um, ou 

dos dois exames, deve ser devidamente ponderada, considerando que só no final do próximo 

ano letivo é que se candidatam ao ensino superior. Dependendo da oferta de cursos e dos 

interesses dos alunos, poderão vir a precisar de um exame que não realizaram; 

 

4. Os alunos dos cursos profissionais só realizam o(s) exame(s) que vão utilizar como prova de 

ingresso; 

 

5. Os alunos autopropostos realizam exames nacionais como prova de ingresso e/ou provas de 

equivalência à frequência para aprovação de disciplinas e/ou conclusão do ensino secundário. 

As provas de equivalência à frequência são substituídas por exames finais nacionais nas 

disciplinas em que o exame exista; 
 

6. No caso dos alunos internos, a classificação obtida em exame não conta para o cálculo da 

classificação final da disciplina.  

 

7. Todos os alunos que se inscreveram para exames nacionais ou para provas de equivalência à 

frequência devem enviar para a escola, por correio eletrónico um novo boletim de inscrição, 

devidamente preenchido e alterado (se necessário) de acordo com as informações dos pontos 

1 a 5; 
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8. Devem utilizar o boletim editável, que se encontra na página da escola em 

http://www.aedjv.pt/pdf/bol_ins_sec_2020.pdf ou que foi enviado pelos Diretores de Turma. 

O boletim deve ser descarregado, preenchido e enviado para a secretaria da escola 

(secretaria@aedjv.pt) até dia 11 de maio de 2020; 

 

9. Quando terminar o período de suspensão da atividade letiva não presencial, ou no dia de 

realização do primeiro exame, tem de ser entregue, na secretaria da escola, o boletim em 

papel, preenchido e, no caso dos alunos menores de idade, assinado pelo Encarregado de 

Educação. Quando aplicável, serão pagos os encargos de inscrição (os alunos que já tinham 

pagado, não voltam a pagar); 

 

10. Na página 3 deste documento apresentam-se duas tabelas simplificadas, uma com os códigos 

de cursos e outra com os códigos dos exames. As tabelas foram elaboradas com base na 

maioria das inscrições entregues/enviadas até dia 3 de abril do corrente ano. Sugere-se a sua 

consulta para evitar erros no preenchimento dos novos boletins, bem como a consulta das 

tabelas completas em http://www.aedjv.pt/pdf/tabela_cursos_sec.pdf (códigos dos cursos) e 

http://www.aedjv.pt/pdf/lista_cod_sec_2020.pdf (códigos dos exames). Os Diretores de 

Turma já tinham enviado estes documentos para as suas turmas em 17 de março de 2020; 

 

11. Para esclarecimento de dúvidas, podem enviar mail para os seguintes endereços eletrónicos: 

        isabelinglesdjv@gmail.com / secretariadoexames@aedjv.pt.  

Os mails serão respondidos entre as 10h e as 16h. Devem identificar-se no mail. 

 

 

                                                                                                                               Damaia, 16 de abril de 2020 

 

 

A Coordenadora do Secretariado de Exames,                                           A Diretora do Agrupamento, 

                       Isabel Carvalho                                                                                    Margarida Amorim 
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Tabela 1 (códigos de cursos para preenchimento do campo 3.1 do boletim) 

 

ANO E CURSO CÓDIGO DE CURSO 

11º Ciências e Tecnologias (turmas 1 e 2) F60 – Ciências e Tecnologias 

11º Línguas e Humanidades (turmas 3 e 4) F62 – Línguas e Humanidades 

12º Ciências e Tecnologias C60 – Ciências e Tecnologias 

12º Ciências Socioeconómicas C61 – Ciências Socioeconómicas  

12º Línguas e Humanidades C62 – Línguas e Humanidades 

12º TAS P11 – Técnico Auxiliar de Saúde 

12º TD R15 – Técnico de Desporto 

12º TIIGR R79 – Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes 

Cursos de Educação e Formação de Adultos  966 – Cursos EFA 

 

 

Tabela 2 (códigos dos exames para preenchimento dos campos 4.1 e 4.2 do boletim) 

 

Disciplina CÓDIGO DE EXAME 

Biologia e Geologia 702 

Desenho A 706 

Economia A 712 

Espanhol (2 anos) 547 

Espanhol (5 anos) 847 

Filosofia 714 

Física e Química A 715 

Geografia A 719 

Geometria Descritiva A 708 

História A 623 

História da Cultura e das Artes 724 

Inglês  550 

Matemática A 635 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 835 

Matemática B 735 

Português 639 

Português Língua Não Materna 839 

 


