ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS TAIPAS
ANO LETIVO 2019/2020

EXAMES 2020
Comunicação n.º 2
Procedimentos a adotar pelos candidatos à realização de exames nacionais
finais 2020, tendo presente o teor do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, publicado a 13
de abril e a Comunicação n.º 5/JNE/2020, publicada a 21 de abril:
1. Todos os alunos têm de efetuar nova inscrição nos exames, enviando para o
correio eletrónico exames2020@esct.pt, novo boletim de inscrição,
disponibilizado em formato PDF editável (modelo EMEC), devidamente
preenchido, entre 27 de abril e 11 de maio de 2020. No respetivo boletim, os
alunos alteram as inscrições nos exames finais nacionais já efetuadas,
reformulando as suas opções nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do DL
n.º 14-G/2020, de 13 de abril, inscrevendo-se apenas nas disciplinas que elejam
como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior.
2. A ESCT confirma a receção dos documentos identificados no número anterior
e procede à verificação da conformidade da inscrição, relativamente à
situação escolar do aluno, dando desse facto conhecimento ao mesmo e/ou ao
encarregado de educação, através de correio eletrónico.
3. Antes do termo do prazo do processo de inscrição, a ESCT contactará os alunos
e/ou encarregados de Educação que ainda não tenham procedido à nova
inscrição, no sentido de que a efetuem.
4. 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
procedem à entrega do original, devidamente preenchido e assinado, havendo
lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. As alterações
a efetuar nos boletins de inscrições decorrentes do disposto no n.º 7 do artigo 14
do DL n.º 14-G/2020, de 13 de abril, obrigam, caso os alunos tenham procedido
anteriormente ao pagamento das inscrições, a reajustes/devoluções das
quantias pagas.
Nota: Os alunos excluídos por faltas inscrevem-se apenas na 2.ª fase dos exames
finais nacionais.
Se surgirem ou persistirem dúvidas, podem ser pedidos esclarecimentos através
do endereço eletrónico exames2020@esct.pt

Caldas das Taipas, 24 de abril de 2020
O Diretor
Celso Lima

