Ano letivo 2019-2020

AVISOn.º 6
Provas do Ensino Básico-orientações para
o

p r o c e s s o

d e

i n s c r i ç õ e s

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretada pelo Governo, no
período de 16 de março a 13 de abril, e estando a decorrer o prazo para as inscrições para as
provas do ensino básico, comunica-se o seguinte:
1. O boletim de inscrição nas provas finais e nas provas de equivalência à frequência dos alunos
autopropostos do ensino básico é disponibilizado abaixo em formato editável. (Nota: os alunos
do ensino básico que frequentam o Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde não
precisam de se inscrever nas provas finais);
2. Os alunos, ou os seus encarregados de educação, descarregam, preenchem e enviam o
referido boletim, devidamente preenchido para o seguinte endereço eletrónico:
lurdes@freijoao.com ;
3. No caso de o aluno já dispor do boletim de inscrição, poderá, em alternativa ao procedimento
descrito em 2., proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para lurdes@freijoao.com;
4. Caso não seja possível o preenchimento e o envio, via correio eletrónico, do boletim de
inscrição, os alunos, ou os seus encarregados de educação, podem proceder à inscrição através
do formulário disponível em: https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php;
5. Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que procederam à
inscrição através de correio eletrónico, ou do formulário referido no número anterior, entregam
o boletim de inscrição (modelo descarregado ou modelo original) preenchido e assinado pelo
encarregado de educação ou aluno, quando maior, havendo lugar, quando aplicável, ao
pagamento de encargos de inscrição;
6. Os Serviços Administrativos confirmam aos alunos, ou aos seus encarregados de educação, a
receção dos documentos recebidos e identificados nos anteriores pontos 2, 3 e 4;
7. O prazo de inscrição prolonga-se até 03/04/2020;
8. Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento deve ser dirigido aos Serviços Administrativos
pelo correio eletrónico anteriormente indicado ou pelo telefone 252 640 970.

Ensino Básico
(apenas para autopropostos)

Boletim de inscrição
Instruções para preenchimento do Boletim de inscrição
Lista de códigos das provas do ensino básico

Vila do Conde, 20 de março de 2020
O Diretor,
_________________________
António Ventura dos Santos Pinto
MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL

