AVISO

- de 17 de março de 2020

INSCRIÇÃO EM PROVAS E EXAMES 2020
Na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo
Governo, e estando a decorrer o prazo para as inscrições nas Provas e Exames dos
Ensinos Básico e Secundário, e de acordo com orientações recebidas do Júri Nacional
de Exames, informam-se todos os alunos, encarregados de educação e demais
interessados do seguinte:
- Os alunos deverão descarregar o Modelo de Inscrição em Provas/Exames
disponibilizado na Página do Agrupamento ( do ensino secundário ou básico, de acordo
com a situação de cada um) modelo esse que deverá ser preenchido e enviado por email para o Agrupamento de Escolas de Albufeira;
- Em alternativa ao indicado no ponto anterior, poderão digitalizar e enviar por e-mail
o modelo que adquiriram na escola e que, entretanto, já preencheram;
- Os candidatos ao ensino superior deverão ainda enviar por e-mail o pedido de senha
de acesso ao ensino superior ( pedido efetuado em www.dges.gov.pt);
- O e-mail para o qual deverão enviar o Boletim de Inscrição, bem como a senha de
acesso ao ensino superior ( no caso dos candidatos ao ensino superior) é o seguinte:

- Acrescenta-se que, quando voltar a ser permitida a presença dos alunos na escola,
cada um dos alunos deverá dirigir-se aos Serviços Administrativos do Agrupamento a
fim de entregar o Boletim de Inscrição em Provas e Exames (entretanto enviado via
mail) e, quando aplicável, proceder ao pagamento de encargos de inscrição;
- Ainda que na Comunicação nº2 do JNE (publicada nesta Página) se refira que o prazo
para a inscrição em Provas e Exames tenha sido prorrogado até ao dia 3 de abril,
aconselha-se que todos os alunos enviem a sua inscrição com a maior brevidade
possível para que venha a ser viável proceder, em tempo útil, a correções que venham
a ser necessárias;
- Alertam-se, ainda, todos os alunos para a importância de indicarem no Boletim de
Inscrição um número de telefone/telemóvel que efetivamente garanta qualquer
contacto que venha a ser necessário.
- Por fim, salienta-se que estas inscrições não se aplicam aos alunos internos do 9ºano
( os que se encontram matriculados e a frequentar a escola).
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