INFORMAÇÕES DE EXAMES

As inscrições para os exames finais do ensino secundário, seja qual for o fim a que se
destinem (aprovação em disciplina, prova de ingresso ou melhoria de nota,
relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso),
realizam-se nos seguintes prazos:

Prazos de inscrição
1.ª Fase: 24 de março a 15 de abril
2.ª Fase: 2 a 6 de agosto

Os alunos que anularem a matrícula após o prazo de inscrição para a 1.ª fase,
acima mencionado, devem inscrever-se ou atualizar a sua inscrição, nos
dois dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula.
Os alunos do ensino secundário, que pretendam concluir disciplinas cujo ano
terminal frequentaram sem aprovação, devem inscrever-se ou atualizar a
sua inscrição nos exames finais nacionais e ou nas provas de equivalência à
frequência da 1.ª fase, nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das
pautas da avaliação sumativa final do 3.º período.

COMO PROCEDER À INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA ELETRÓNICA?
 O processo de inscrição para a realização de provas e exames, no ano
letivo 2020/2021, efetua-se através

da

Plataforma de Inscrição

Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível

no endereço

https://jnepiepe.dge.mec.pt .



O aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de solicitar junto
da escola de inscrição a atribuição de um número interno.
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O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, acede à PIEPE e efetua o
seu registo, preenchendo obrigatoriamente todos os campos editáveis e
selecionando, no final, o botão “enviar”.



Para conclusão do processo de registo, o encarregado de educação ou o aluno,
quando maior, deverá aceder ao endereço de correio eletrónico indicado no
registo (incluindo o spam, lixo ou outros) e ativar o link que lhe foi enviado para
validar a conta e ativar o acesso à PIEPE.



Concluído o registo com sucesso, o encarregado de educação ou o aluno,
quando maior, poderá proceder à inscrição, colocando o nome de utilizador e a
palavra-passe definidas no registo.



Na PIEPE, o encarregado de educação ou aluno, quando maior, deve ter em
consideração o seguinte:

a) No ensino básico, a identificação das escolas e das disciplinas com os respetivos
códigos é feita através de seleção na lista pré-definida disponibilizada para o efeito;
b) No ensino básico, o aluno autoproposto deve assinalar em que condições realiza as
provas;
c) No ensino secundário, a identificação das escolas, dos cursos e das disciplinas com
os respetivos códigos é feita através de seleção na lista pré-definida disponibilizada
para o efeito.



O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, que não apresente os
documentos necessários para efeitos de inscrição, através do carregamento de
ficheiros na PIEPE, procede à entrega ou apresentação dos mesmos,
presencialmente na escola de inscrição que procede à sua verificação e posterior
validação

dos

respetivos

campos.
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Nas situações em que seja selecionada a opção “Não” no campo relativo
ao Boletim de Vacinas, as escolas deverão contactar o encarregado de
educação ou aluno, quando maior, adotando os procedimentos de anos
anteriores.



O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deverá verificar
e confirmar todos os dados antes de submeter a sua inscrição eletrónica.
•

Após submissão da inscrição na plataforma, a escola de inscrição
procede à sua validação.
Prazos

Ação

1.ª fase

2.ª fase

Ensino secundário

Ensino secundário

Inscrição
Validação pela escola
de inscrição

Retificação pelo aluno

24/03 a 15/04

02/08 a 06/08

24/03 a 21/04
2 dias úteis após receção do email

02/08 a 12/08
2 dias úteis após receção do e-mail

Os exames realizados na 2.ª fase:

▪ só podem ser utilizados, como provas de ingresso, na
candidatura à 2.ªfase dos concursos de acesso ao ensino superior, no
próprio ano escolar ou nos dois anos subsequentes;

Excecionam-se desta limitação os exames de disciplinas não
pertencentes ao plano de estudos realizados na 2.ª fase por
alunos

que

tenham realizado

na

1.ª

fase

um

exame

calendarizado para o mesmo dia e hora, sem prejuízo

do

referido no n.º 27.
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N.º 27
Um exame final nacional realizado na 2.ª fase que
satisfaça a mesma prova de ingresso de outro exame
realizado na 1.ª fase, do mesmo ano escolar, é considerado
uma melhoria de classificação para essa prova de ingresso, só
podendo ser utilizado nesta qualidade na 2.ª fase do
concurso de acesso ao ensino superior.
•

Quando ocorrer a sobreposição de dois exames no mesmo dia e
hora, o aluno inscreve-se e realiza obrigatoriamente na 1ª fase o
exame, para aprovação ou melhoria de classificação cujo seu
resultado releva apenas como classificação de prova de ingresso,
correspondente à disciplina do seu plano de estudos, devendo
inscrever-se para a 2.ª fase no exame não realizado na 1.ª fase.

•

Quando se verificar a sobreposição a que se refere o número
anterior, mas entre duas disciplinas não pertencentes ao plano de
estudos do aluno, este, no ato de inscrição para a 1.ª fase, opta
por um dos exames, devendo inscrever-se para a 2.ª fase no
exame não realizado na 1.ª fase.

• Os exames realizados na 2.ª fase, referidos nos dois números
anteriores, são equiparados a exames realizados na 1.ª fase, a
menos que satisfaçam a mesma prova de ingresso do exame
realizado na 1.ª fase.
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QUAIS OS ENCARGOS A QUE ESTÁ SUJEITA A INSCRIÇÃO
NOS EXAMES FINAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO E
PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA?
▪

A inscrição no prazo normal nos exames finais nacionais e nas
provas de equivalência à frequência a realizar, em ambas as fases,
pelos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, está isenta
do pagamento de qualquer propina.

▪ Os alunos excluídos por faltas, no ano terminal da disciplina,
inscrevem-se na 2.ª fase, mediante o pagamento de €3 (três
euros) por disciplina.
▪ Os alunos autopropostos fora da escolaridade obrigatória que se
inscrevam nos

exames finais nacionais e

nas

provas de

equivalência à frequência ficam sujeitos ao pagamento de €3
(três euros), por disciplina, em cada fase.
▪ Os alunos que se inscrevam para melhoria de classificação de
exames finais nacionais, cujo resultado releva apenas como
classificação de prova de ingresso, estão sujeitos ao pagamento
de €3 (três euros) por disciplina.
▪ Os alunos que se inscrevam em exames finais nacionais ou provas
de equivalência à frequência para aprovação ou como prova de
ingresso, depois de expirados os prazos
estipulados na

questão 3, estão sujeitos

de
ao

inscrição
pagamento

suplementar de €25 (vinte e cinco euros), qualquer que seja o
número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição
correspondente, quando aplicável.
Os alunos que não realizem exames em 2021 e pretendem
candidatar-se

ao

ensino

superior

com

exames

nacionais

realizados em 2019 e ou 2020 não estão sujeitos ao pagamento
de propina de inscrição, embora tenham de submeter a inscrição
na plataforma PIEPE, para efeitos de registo e posterior emissão
da ficha ENES 2021.
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