Provas/Exames 2020 (Atualização em 22 de abril)
➢ Inscrição nos exames finais nacionais
o Prazo de inscrição  prorrogado até 11 de maio de 2020
o Boletim Editável Secundário
o Instruções Preenchimento Boletim Editável – Inscrições Secundário
o Solicita-se a todos os encarregados de educação/alunos uma nova
inscrição para as provas que, efetivamente, desejam realizar como
provas de ingresso ao ensino superior.
o O processo de inscrição nos exames finais nacionais obedece às regras
definidas no Art.º 14.º do DL n.º 14-G/2020, de 13 de abril
o Comunicação n.º 5/JNE, de 21/4/2020 - Orientações para o processo
de inscrição nas provas e exames do ensino secundário
o Lista de códigos Exames Finais e Provas de Equivalência à Frequência –
Secundário
o Tabela Cursos Ensino Secundário
➢ Regulamento de exames – Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março
➢ Calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário – Decreto-Lei
n.º 14-G/2020, de 13 de abril
➢ Norma 01_JNE_2020 – Instruções para a Realização de Provas e Exames do
Ensino Básico e do Ensino Secundário
➢ Guia Geral de Exames
➢ Provas de Avaliação Externa – Informação-Prova Geral
➢ Informação complementar - Línguas Estrangeiras – Não utilização de
dicionários nos exames nacionais
➢ Utilização de Calculadoras no Ensino Básico e no Ensino Secundário – OfícioCircular IAVE S-DGE/2020/222
➢ Pré-requisitos exigidos para a candidatura à matrícula e inscrição no ensino
superior no ano letivo de 2020-2021 – Deliberação n.º 262/2020, de 24 de
fevereiro
➢ Correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas
de ingresso na candidatura ao ensino superior de 2020-2021 – Deliberação n.º
377-A/2020, de 17 de março
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