
   
 
 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE 
ESCOLA SECUNDÁRIA SEOMARA COSTA PRIMO 

Nº de Código 171451  -  Telefone: 21 498 59 90   -  Fax: 21 498 59 99 
Rua Elias Garcia, 329  -  2700-323 Amadora 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO REMOTA EM 

PROVAS/ EXAMES NACIONAIS 

 

Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo Governo, 

entre 16 de março e 13 de abril, o Júri Nacional de Exames emitiu orientações para as 

inscrições para as provas e exames dos ensinos básico e secundário. Assim, informamos 

que: 

 

1. Os boletins de inscrição em formato editável são disponibilizados na página 

Internet do AE Amadora Oeste – www.aeamadoraoeste.edu.pt; 

 

2. Os alunos, ou os encarregados de educação, devem descarregar, preencher e 

enviar o boletim, devidamente preenchido, para o email: 

esscp.secretaria@gmail.com; 

 
3. Caso o aluno já disponha do boletim em formato papel poderá preencher, 

digitalizar e enviar para o referido email: esscp.secretaria@gmail.com; 

 
4. Na página web do AE Amadora Oeste, os alunos / encarregados de educação, 

podem obter diversa informação adicional – Instruções de preenchimento, listas 

de códigos, tabelas de cursos do ensino secundário e documentos vários do JNE. 

 
5. Os alunos devem, igualmente, enviar para o email (esscp.secretaria@gmail.com), 

o pedido de atribuição de senha que é efetuado na Página da Direção Geral do 

Ensino Superior (https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx). 

 

6. A escola confirmará a receção de cada inscrição enviada para o email e procederá 

à sua verificação. Em caso de eventuais desconformidades, a escola contactará o 

encarregado de educação/aluno para efetuar as necessárias correções. 
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7. No caso de os alunos não conseguirem seguir os procedimentos descritos nos 

pontos anteriores, poderão proceder à  inscrição através do preenchimento do 

formulário disponível em https://exames.dgeec.mec.pt/candidatura.php 

 
8. Logo que termine o período de suspensão da atividade letiva presencial todos os 

alunos que enviaram a inscrição por correio eletrónico ou preencheram o 

formulário, deverão entregar o boletim (descarregado ou original EMEC) 

preenchido e assinado pelo EE ou aluno, quando maior, havendo lugar, quando 

aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

 
9. As datas de inscrição para as provas e exames dos ensinos básicos e secundário 

são prorrogados até ao dia 3 de abril. 

 
10. Em caso de eventuais dúvidas os alunos poderão colocá-las via email com os 

respetivos contactos de telefone/telemóvel para: 

direcao@aeamadoraoeste.edu.pt ou esscp.secretaria@gmail.com  

As respostas serão processadas logo que possível.  

 

Votos de que se mantenham em segurança e respeitem as orientações das 

autoridades da saúde. 

 

        Amadora, 17 de março de 2020 

                        O Diretor 

                      Rui Fontinha 
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