
 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE INSCRIÇÃO EDITÁVEL DO 

ENSINO BÁSICO 2020 

 

O boletim de inscrição tem de ser descarregado, gravado no ambiente de trabalho e só 

depois é que deve ser preenchido em todos os campos editáveis, à exceção dos que dizem 

respeito aos serviços de administração escolar. No seu preenchimento, devem ser tidas em 

consideração as seguintes indicações. 

 

Nota: No caso de o aluno já dispor do boletim EMEC, em formato de papel poderá, em 

alternativa, proceder ao seu preenchimento, digitalização e envio para o correio eletrónico 

disponibilizado pela escola. 

secretaria@anesbandarra.net 

 

1.1. Nome completo: Escrever o nome completo tal como consta do cartão de cidadão com 

letras maiúsculas e sem abreviaturas.  

1.2. Número do cartão de cidadão: Inserir todos os números do cartão de cidadão 

sequencialmente, pois é este número que irá ser utilizado para a identificação do aluno em 

todas as ações relacionadas com provas finais e de equivalência à frequência.  

Se o aluno não tiver cartão de cidadão português, deve solicitar à escola em que se encontra 

a realizar a sua inscrição a atribuição de um número interno de identificação.  

1.4. Data de nascimento: Indicar de acordo com a constante do cartão de cidadão (dia, mês e 

ano).  

2.1. Nome completo do Encarregado de Educação: Tal como consta do cartão de cidadão, 

com letras maiúsculas e sem abreviaturas. Se o aluno for maior e não tiver encarregado de 

educação deixar em branco.  
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2.2., 2.3. e 2.4.: Preencher com os dados do encarregado de educação ou do aluno quando 

maior.  

3. Indicar em que qualidade o aluno pretende realizar provas finais e ou provas de 

equivalência à frequência.  

4. Preencher neste item os códigos das provas finais e das provas de equivalência à 

frequência, constantes no Anexo Lista de códigos de provas finais e provas de equivalência à 

frequência do ensino básico, para efeitos de conclusão de ciclo.  

 

5. Assinalar se beneficia ou não de ação escolar. Caso beneficie, indicar o escalão.  

 
 

 

 

 

 

➢ 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 

 

➢ As datas de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário são 

prorrogadas até dia 3 de abril. 

Finalizado o preenchimento os alunos devem enviar o boletim para o 
seguinte endereço electrónico: 
secretaria@anesbandarra.net 

 
 

Prova Final de Ciclo de Português – Código 91 

Prova Final de Ciclo de Matemática – Código 92 

Prova Final de Ciclo de Português Língua Não Materna (PLNM), iniciação - Código 93 

 Prova Final de Ciclo de Português Língua Não Materna (PLNM), intermédia - Código 94 

Prova a Nível de Escola Português – Código 81 

Prova a Nível de Escola Matemática – Código 82 
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Para esclarecimento de dúvidas ou informações são disponibilizados os seguintes contactos: 

Telefone: 271 811 176 – Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra 

Secretaria: secretaria@anesbandarra.net 

Direção: info@anesbandarra.net 
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