
 

INFORMAÇÃO 

Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário 

Inscrição para os Exames Nacionais como Provas de Ingresso ao Ensino Superior 

 

O Decreto Lei N.º14-G/2020 de 13 de abril estabelece, no âmbito da pandemia da doença COVID19, as 

medidas excecionais e temporárias na área da educação relativas à realização e avaliação das 

aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário, às 

matrículas e à inscrição para os exames finais nacionais. 

Assim, alertamos para as seguintes informações no que à inscrição para provas e exames finais 

nacionais diz respeito: 

I. Todos os alunos deverão fazer nova inscrição, nos moldes da realizada anteriormente, até ao dia 

11 de maio  e enviar, devidamente preenchido, para alunos.aeoh@gmail.com.   

II. Os alunos que antes eram internos devem selecionar a opção “N” na coluna 4.4.  

III. Os alunos escolhem apenas os exames que pretendam utilizar como Provas de Ingresso e selecionar 

a opção “S” na coluna 4.8. 

IV. Os alunos que tenham de realizar provas para efeitos de conclusão de alguma disciplina realizam 

exame nacional, no caso de existir, ou Prova de Equivalência à Frequência (quando não existir EN 

para essa disciplina) . 

V. A realização de Exames para melhoria só releva para melhoria de classificação de Prova de Ingresso. 

VI. Os alunos que não pretendam realizar qualquer tipo de exame como Prova de Ingresso devem 

avisar os serviços administrativos pelo e-mail alunos.aeoh@gmail.com, evitando o envio de novo 

boletim. 

VII. Os alunos que já antes eram autopropostos devem enviar novo boletim e proceder a alguma 

alteração na escolha de exames que queiram realizar como Provas de Ingresso, caso o queiram fazer. 

VIII. Os alunos do 3.º ano dos Cursos Profissionais devem assinalar “N” (Não) na coluna 4.7 - 

Prosseguimento de estudos do boletim de inscrição.  

IX. O pedido de senha para a candidatura on-line ao ensino superior mantém-se válido. 

 

Estas recomendações são para todos alunos, quer os que entregaram a sua inscrição on-line, quer 

os que já tinham efetuado a sua inscrição presencialmente. 

 

Sugere-se a leitura atenta do Decreto Lei N.º14-G/2020 de 13 de abril 

 

 

 

 

Oliveira do Hospital 17 de abril de 2020 
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