
 

AVISO 

DIVULGAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES 

 As classificações dos exames serão divulgadas no eCommunity, a partir 

do dia 3 de agosto. 

 As pautas serão afixadas na Escola Secundária de Barcelos e poderão 

ser consultadas mediante o estrito cumprimento dos procedimentos de 

higienização, do distanciamento social e condicionada a portadores de 

máscara facial. 

INSCRIÇÕES NA 2ª FASE 

O Agrupamento de Exames de Braga informou que: 

“no processo de inscrições nos exames nacionais da 2.ª fase, os alunos 

deverão preencher o boletim de inscrição, em papel, modelo 0134 da 

Editorial do Ministério da Educação e Ciência”. 

 

Pede-se atenção para o seguinte: 

 Todos os alunos, que pretendam realizar exames nacionais ou provas de 

equivalência à frequência na 2ª fase, têm de realizar a respetiva inscrição. 

 A partir do dia 3 de agosto, a reprografia estará aberta para a aquisição 

do boletim de inscrição, modelo 0134. 

 As inscrições, nos exames nacionais ou provas de equivalência da 2ª 

fase, decorrem entre 4 e 11 de agosto, de acordo com a ordem de 

chegada dos interessados. 

 

  



CONSULTA DE PROVAS 

 O pedido de consulta de prova é enviado por endereço de correio 

eletrónico para os Serviços Administrativos 

(exames.aeb@aebarcelos.pt), no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da 

publicação das classificações.  

 O pedido para consulta de prova é realizado utilizando o Modelo 09/JNE, 

disponível em https://www.dge.mec.pt/modelos ou em 

www.aebarcelos.pt. 

 O requerimento deve ser enviado, dirigido ao Diretor, para 

exames.aeb@aebarcelos.pt, utilizando, sempre, o endereço de correio 

eletrónico institucional do aluno e assinado pelo aluno, quando maior, ou 

pelo encarregado de educação. 

 No texto da mensagem de correio eletrónico deve ser indicado se o aluno 

pretende a disponibilização da prova em formato digital ou em papel. 

 O custo por pedido de consulta de prova é de 1 euro. 

 O pagamento de pedido de consulta deverá ser feito por transferência 

bancária para a conta CGD com o IBAN – PT50 0035 0135 00099832930 

03.  

Só após a receção do comprovativo de pagamento se dará início ao 

processo de digitalização. 

 As cópias serão disponibilizadas, via correio eletrónico, até 24 horas após 

a receção do comprovativo de pagamento. 

Para qualquer esclarecimento ou confirmação, deve consultar a 

Norma2/JNE/2020, páginas 59 e seguintes. 
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PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS 

Aguarda-se instruções do Agrupamento de Exames de Braga. 

 

ENTREGA DA FICHA ENES 

Para dar cumprimento às orientações que garantam o cumprimento das 

recomendações das autoridades de saúde competentes e as normas técnicas 

em vigor, a entrega das fichas ENES segue a calendarização seguinte: 

Dia Hora Turmas 

6/08/2020 
9h 00 – 12h 00 12.º A; 12.º AC; 12.º AM, 12.º B; 12.º C 

14h00 – 17h 00 12.º D; 12.º E; 12.º F 

7/08/2020 
9h 00 – 12h 00 12.º G, 12.º H; 12.º I; 12.º J 

14h00 – 17h 00 
Cursos Profissionais; 
Alunos externos 

 

A entrega das fichas será efetuada de acordo com a ordem de chegada dos 

interessados. 

 

 

NOTA:  

O acesso ao interior da Escola Secundária de Barcelos, neste período não letivo, 

está condicionado a portadores de máscara. 


