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MANUAL DE APOIO AO PREENCHIMENTO DO 
BOLETIM DE INSCRÇÃO NAS PROVAS E EXAMES 

NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO 2020 
 
  

ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

NOVOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO | 23 ABRIL 

NOVO PRAZO TERMINA A 11 MAIO 2020 

 

Na sequência da publicação do comunicado n.º5 do Júri Nacional de Exames (JNE) de 21 de abril, 
do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, e conforme comunicado divulgado na passada 
sexta-feira (dia 24 de abril) esclarece-se que: 

1. Todos os alunos internos devem preencher novo boletim de inscrição, mesmo mantendo os 
exames em que se inscreveram. 

§ Nos pontos 4.4, 4.5 e 4.6 devem assinalar Não. 
§ O ponto 4.7 não deve ser preenchido. 
§ No ponto 4.8 devem assinalar Sim. 

 
2. Alunos que anulam a matrícula (até à penúltima semana do ano letivo), devem enviar novo 
boletim nos 2 dias úteis seguintes à anulação de matrícula. 

§ Nos pontos 4.4 e 4.6 devem assinalar Não.        
§ No pontos 4.5 devem assinalar Sim. 
§ O ponto 4.7 não deve ser preenchido. 
§ No ponto 4.8 devem assinalar Sim ou Não consoante pretenda utilizar ou não o exame 

para ingresso. 
 
3. Alunos sem condições de aprovação no final do terceiro período, devem enviar novo 
boletim nos 2 dias úteis seguintes à afixação das pautas do 3º período.  

§ Nos pontos 4.4 e 4.6 devem assinalar Não.        
§ No pontos 4.5 devem assinalar Sim. 
§ O ponto 4.7 não deve ser preenchido. 
§ No ponto 4.8 devem assinalar Sim ou Não consoante pretenda utilizar ou não o exame 

para ingresso. 
 
4. Alunos que repetem as disciplinas de anos anteriores em que tiveram aprovação (para 
melhoria da classificação da prova de ingresso). 

§ Nos pontos 4.4, 4.5 e 4.6 devem assinalar Não.            
§ O ponto 4.7 não deve ser preenchido. 
§ No ponto 4.8 devem assinar Sim. 
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 5. Alunos que repetem as disciplinas de anos anteriores em que não tiveram aprovação. 
§ Nos pontos 4.4 e 4.6 devem assinalar Não.        
§ No pontos 4.5 devem assinalar Sim. 
§ O ponto 4.7 não deve ser preenchido. 
§ No ponto 4.8 devem assinalar Sim ou Não consoante pretenda utilizar ou não o exame 

para ingresso. 
 
6. Os alunos que apenas preencheram o ponto 5 (pedido de Ficha ENES), não necessitam de 
alterar a inscrição já efetuada. 
 
7. Os alunos que se tinham inscrito para a realização de exames e que agora não pretendam 
realizar exames, devem comunicar a sua desistência através do envio de e-mail para o endereço 
eletrónico do AEPAN (ae.mesaofrio@aepan.pt). 
 
Mesão Frio, 27 de abril de 2020 

 

A Diretora do AEPAN 
 

__________________________________ 
(Aldina de Fátima Monteiro Pereira) 


