
Provas e Exames dos Ensinos Básico e Secundário – Orientações 

para o processo de inscrições 

 

Na sequência do determinado pelo Júri Nacional de Exames (Comunicação nº 

2/JNE/2020) informa-se a Comunidade Escolar sobre os procedimentos a observar a fim de 

realizar as inscrições nas provas e exames dos Ensinos Básico e Secundário. 

As inscrições para as provas e exames dos Ensinos Básico e Secundário são prorrogadas até dia 

3 de abril de 2020. Os procedimentos abaixo indicados aplicam-se quer ao Ensino Básico quer 

ao Ensino Secundário. 

Procedimento A 

Situação inicial: Ainda não adquiriu o boletim de inscrição na papelaria da ESPAN. 

O aluno ou o seu Encarregado de Educação deverá descarregar, preencher e enviar o boletim 

de inscrição editável para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

inscricao.exames@espan.edu.pt. 

 

Procedimento B 

Situação inicial: Já adquiriu o boletim de inscrição na papelaria da ESPAN. 

O aluno ou o seu Encarregado de Educação deve preencher (assinando o mesmo), digitalizar e 

enviar o boletim editável para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

inscricao.exames@espan.edu.pt. 

Caso não consiga digitalizar o boletim deverá aplicar o Procedimento A. 

 

ENSINO BÁSICO LINKS 

Instruções Boletim editável 
Para editar o boletim utilize o 
software Acrobat Reader 

Lista de códigos de provas 

 

ENSINO SECUNDÁRIO LINKS 

Instruções Boletim editável 
Para editar o boletim utilize 
o software Acrobat Reader 

Lista de códigos de 
provas 

Lista dos cursos 

 

Os alunos deverão fazer o pedido de atribuição de senha (sítio da Direção-Geral do Ensino 

Superior) e enviar o mesmo para o endereço inscricao.exames@espan.edu.pt . 

A receção dos email enviados será confirmada pela escola. 
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Procedimento C 

A inscrição por este meio só deve ocorrer depois de se verificar a impossibilidade de aplicar os 

Procedimento A e Procedimento B. 

Utilizar a plataforma criada pelo JNE. 

 

IMPORTANTE 1: Oportunamente será disponibilizada informação específica para os alunos 

que não tem acesso à Internet. 

IMPORTANTE 2: Findo o prazo de suspensão das atividades letivas presenciais, os 

Alunos/Encarregados de Educação terão que entregar obrigatoriamente o boletim de 

inscrição (em papel) preenchido e assinado. 

 

 

 

https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php

