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MENSAGEM N.º 2/JNE/2012 de 01/03/2012 

 

ASSUNTO: Anexo ao Boletim de Inscrição para os Exames de Equivalência à 
Frequência dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico  

 

O boletim de inscrição para os exames de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico (mod. 0055, da Editorial do Ministério da Educação e Ciência) 

sofreu algumas remodelações na sua versão de 2012, relativamente aos anos 

anteriores, nomeadamente, no que se refere aos dados de identificação dos alunos. 

 

No entanto, por lapso, não foi considerado o espaço correspondente à identificação 

dos exames de equivalência à frequência que os alunos se propõem realizar.  

 

No sentido de colmatar este problema vimos colocar à disposição dos 

estabelecimentos de ensino um anexo ao boletim de inscrição, o qual poderá ser 

fotocopiado, preenchido e agrafado ao próprio boletim de inscrição, ficando desta 

forma registada toda a informação importante para o processo de inscrições nestes 

exames. 

 

  

O Presidente do Júri Nacional de Exames 

 

            

  



1. Identificação

1.1 Nome completo _________________________________________________________________

1.2 N.º do C. C.

ou do B. I. Emissão: Data _____/_____/_____ Local __________________

O aluno candidata-se a exame do _______ ciclo1, nas seguintes disciplinas:

_________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ___________________________________________________

O Encarregado de Educação/Aluno(a)

Data _______/_______/_______ ______________________________________________________

Conferi,
O Chefe dos Serviços de Administração Escolar/

Coordenador Técnico

Data _______/_______/_______ ______________________________________________________

ANEXO

ESCOLA _______________________________________________________________ ANO LETIVO ________/________

RECIBO

Escola __________________________________________________________________________________________________________

O(A) aluno(a) ___________________________________________________________________________________________________

entregou nesta data o boletim de inscrição para os exames do _______ ciclo1 do Ensino Básico.

O Chefe dos Serviços de Administração Escolar/
Coordenador Técnico

Data _______/_______/_______ _________________________________________________________

––––––––––––––––––––
1 Assinalar 2.o ou 3.o

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Exames de equivalência à frequência dos 2.o e 3.o ciclos do Ensino Básico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Anexo ao Modelo 0055 – Exclusivo da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (2012)
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