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DE:  Agrupamento do JNE de Viana do Castelo 

PARA: Escolas com Exames/Provas Nacionais em 2020 

À ATENÇÃO DE: Direção da Escola / Secretariado Exames / Serviços Administrativos 
 

ASSUNTO: Pagamento de inscrições na 2ª fase 
 
 

Tendo este Agrupamento do JNE sido contactado por escolas e por encarregados de educação 
pedindo esclarecimentos sobre os valores a pagar pelas inscrições na 2ª fase, cumpre-nos 
esclarecer o seguinte: 

1. Como no presente ano não existe a possibilidade dos alunos melhorarem a classificação 
interna por exame, não se aplica, em nenhum caso, a cobrança de 10€ para 
melhoria; 

2. Segundo o ponto 3, da Comunicação Nº1/JNE/2020, de 11 de março, considera-se aluno 
abrangido pela escolaridade obrigatória todo aquele que iniciou o ano letivo 2019/2020 
sem ter completado 18 anos de idade; 

3. Segundo o ponto 9 da Comunicação nº5/JNE/2020, de 21 de abril, com a exceção dos 
alunos excluídos por faltas, os alunos do ensino secundário abrangidos pela escolaridade 
obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas as fases dos 
exames finais nacionais dentro dos prazos de inscrição definidos por lei; 

Pelo exposto, concluiu-se que todos os alunos que iniciaram o ano letivo 2019/2020 com 
menos de 18 ano, no ato da inscrição para a 2ª fase dentro dos prazos definidos, estão 
isentos do pagamento de 3€ por exames, desde que não tenham sido excluídos por 
faltas, independentemente da classificação obtida na 1ª fase, se aplicável, porque no caso da 
inscrição na 2ª fase se verificar por sobreposição de exames na 1ª fase, não existe 
classificação anterior. 

Relembramos que o ano letivo 2019/2020 iniciou-se entre 10 e 13 de setembro de 2019. 

 
O Responsável do Agrupamento do JNE de Viana do Castelo 
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