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Inscrição em Exames Nacionais 

De acordo com as orientações emanadas pelo Júri Nacional de Exames, o  Agrupamento 

informa: 

  

1.       Os alunos que já se inscreveram nos Serviços de Administração Escolar da escola sede 

não necessitam de proceder a nova inscrição. 

2.       Os alunos que não se inscreveram deverão, pela ordem que se indica, descarregar, 

preencher, digitalizar/fotografar e enviar o boletim de inscrição EMEC, para o correio 

eletrónico disponibilizado pelo Agrupamento. Ao enviarem o boletim por email deverão 

escrever no campo ASSUNTO o Ano/Turma a que pertencem.  

Observação: No caso de o aluno já dispor do boletim de inscrição EMEC, procede, pela ordem 

que se indica, ao seu preenchimento, digitaliza-o/fotografa-o e envia-o para o correio 

eletrónico disponibilizado pelo Agrupamento.  

3. Ao enviarem o boletim por email, deverão escrever no campo ASSUNTO o Ano/Turma a que 

pertencem.  

4.       Todos os alunos deverão também enviar o pedido de atribuição de senha efetuado na 

página eletrónica da Direção Geral do Ensino Superior:  www.dges.gov.pt  (ponto 33 do Guia 

Geral de Exames 2020). 

5.       Findo o prazo de suspensão das atividades letivas e não letivas, os alunos que procederam 

à inscrição através de correio eletrónico ou de formulário entregam, nos Serviços de 

Administração Escolar da escola sede,  o boletim de inscrição (modelo descarregado ou original 

EMEC) preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando maior de idade, 

havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

6. Email disponibilizado pelo Agrupamento: exames19-20@esgamabarros.pt 

7. Todas as restantes informações e documentos encontram-se em: 

http://esgamabarros.pt/gbarros/alunos/exames-nacionais/ 

 

Cacém, 18 de março de 2020 

 

                                                                    O Diretor 

                                                            (António Manuel Ferreira Rodrigues Gouveia) 
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