
 
 

 

Inscrições: Provas Finais / Provas de Aferição 

 

 Os alunos internos não necessitam de efetuar qualquer inscrição, nem para as provas de aferição, nem para as 

provas finais de ciclo. 

 

 Alunos que necessitam de fazer inscrição: 

 

- alunos PCA, CEF nível 2, PIEF, Recorrente, EFA, RVCC e Vocacional que pretendam prosseguir estudos nos 

cursos científico-humanísticos do ensino geral inscrevem-se para a 1ª Fase das Provas Finais de Ciclo. 

- alunos autopropostos externos à escola inscrevem-se para a 1ª Fase das Provas Finais de Ciclo e provas de 

Equivalência à Frequência. 

- alunos que frequentam o ensino individual ou o ensino doméstico podem realizar as provas de aferição 

mediante requerimento do encarregado de educação dirigido ao diretor da escola onde se encontram matriculados, até 20 

dias úteis antes da data prevista para a realização das provas, sem prejuízo de poderem ser considerados 

automaticamente inscritos, caso seja manifestada essa pretensão em momento prévio. 

 

 A inscrição para estas provas tem de ser feita até dia 3 de abril e, para tal, os alunos ou os encarregados de 

educação descarregam e preenchem o modelo 0055 editável e pode aceder às instruções de preenchimento no 

documento de instruções de preenchimento que se encontram nesta página. 

 Depois de preenchido este boletim deve ser enviado por correio eletrónico para o seguinte endereço: 

secretaria@aeaaamorim.pt 

 No caso de o aluno já dispor do referido boletim EMEC, pode, em alternativa, proceder ao seu preenchimento, 

digitalização e enviar para o endereço de email acima referido. 

 Posteriormente as escolas confirmarão aos alunos ou aos seus encarregados de educação a receção dos correios 

eletrónicos enviados por estes. 

 Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que procederam à inscrição através de 

correio eletrónico ou de formulário entregam o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original EMEC) preenchido e 

assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando maior, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de 

encargos de inscrição. 

 

 

Lourosa, 18 de março de 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


