
EXAMES 2021 
Com as alterações introduzidas pelo dec –Lei nº22-D/2021, 

e  Despacho Normativo nº 10-A/2021, Noma 01de 2021, Manual 
de Instruções PIEPE 

 
 
 



EXAMES NACIONAIS, PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E 
PROVAS A NÍVEL DE ESCOLA 2021 

DESPACHO NORMATIVO Nº10-D/2021 

• Todos os alunos realizam provas na condição de autopropostos. 

• Todos os alunos têm que realizar as provas na primeira fase, exceto nas situações de exclusão 

por faltas ou quando na 1ª fase realizam prova à mesma data e hora da pretendida –  nestes 

casos só realizam exame na 2ª fase. 

• A falta injustificada à primeira fase invalida a inscrição na 2ª. 

• Os exames finais nacionais decorrem em duas fases, com uma única chamada. 

• As provas de equivalência à frequência são realizadas em duas fases, com uma única chamada. 

•  Aos exames finais nacionais são concedidos 30 minutos de tolerância. 

• Os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa determinada disciplina, 

 após  a  penúltima semana do 3.º período letivo,  estão impedidos de realizar exame final  

 nacional ou prova de equivalência à frequência nessa disciplina,  no  presente  ano letivo. 



INSCRIÇÃO  

1. A realização dos exames finais nacionais, provas a nível de escola  e das provas de equivalências à 
frequência está sujeita a inscrição. 
 
2. As inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à 
frequência, são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames, 
disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt. 
 
3. O primeiro acesso à plataforma implica o registo como utilizador. Para tal, deve ativar o botão 
REGISTAR. No caso de alunos menores de idade, o utilizador tem obrigatoriamente de ser o 
Encarregado de Educação.  
À frente de cada campo a preencher existe um botão i que, quando ativado, esclarece o que se deve 
preencher nesse campo. 

 
 

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


 

Inscrições para a 1ª FASE 
 

24 de março a 15 de abril para os autopropostos que:  
 

• Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso para efeitos de acesso ao 

ensino superior 
 

• Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente do frequentado, nas quais não 

estejam matriculados, desde que estejam ou tenham estado matriculados no ano curricular em que essas 

disciplinas são terminais, para prova de ingresso e/ou complemento de currículo. 
 

• Estejam matriculados no ensino individual ou no ensino doméstico, realizem, nos anos terminais das disciplinas, 

os exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência, obedecendo às normas de transição e aprovação 

dos cursos científico-humanísticos. 
 

• Estejam matriculados nos CCH do ensino recorrente e pretendam obter aprovação, independentemente do 

número de módulos capitalizados e do regime de frequência da disciplina. 
 

• Sejam dos CCH, incluindo os do ensino recorrente, dos CAE, dos CP, dos CCT com planos próprios, dos cursos com 

planos próprios, dos cursos vocacionais, ou outros cursos de nível secundário, que estejam a frequentar ou tenham 

concluído um processo RVCC e pretendam realizar exames exclusivamente para provas de ingresso. 
 

• Pretendam terminar os seus percursos formativos, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º357/2007, de 29 de 

outubro. 
 

• Pretendam realizar melhorias de classificação que relevem apenas para efeitos de provas de ingresso. 

 



 
SITUAÇÕES EXCECIONAIS 

 
• Os alunos que não aprovarem em disciplinas terminais por frequência no presente ano letivo e que pretendam obter 

aprovação, realizam provas de equivalência à frequência, as quais são substituídas por exames finais nacionais quando 

existe essa oferta. A inscrição será feita nos dois dias úteis  seguintes ao da  afixação das pautas de avaliação sumativa 

final do 3.º período letivo. 
 

• Para os alunos que tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita o exame ou prova e anulado 

a matrícula até ao final da penúltima semana do 3.º período letivo e pretendam realizar provas para aprovação e/ou 

ingresso, a inscrição será feita entre 24 de março e 15 de abril ou, se a anulação ocorrer após o dia 15 de abril, nos dois 

dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula.  
 

• Para os candidatos que estejam fora da escolaridade obrigatória, sejam detentores do 3.º ciclo do ensino básico ou de 

habilitação equivalente, não se encontrem matriculados ou tenham anulado a matrícula em todas as disciplinas, até ao 

final da penúltima semana do 3.º período, o prazo de inscrição é de  24 de março a 15 de abril ou, se a anulação ocorreu 

após 15 de abril, nos dois dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula. 

• Para os alunos que frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado mudança de curso, até ao 5.º dia útil do 

3.º período, a inscrição decorre nos dois dias úteis seguintes ao deferimento do pedido de mudança de curso. 
 

• As inscrições fora de prazo carecem de autorização da Diretora do AEA e são sujeitas ao pagamento de coima. 

 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
• Os alunos sem processo individual na escola de inscrição, incluindo os alunos fora da escolaridade obrigatória e 

que não se encontrem a frequentar qualquer escola, devem submeter, no ato da inscrição, os seguintes 

documentos: 

           a) Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua; 

           b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente. 
 

•  Os alunos referidos no número anterior declaram, através da plataforma de inscrições, que a sua situação de 

vacinas se encontra atualizada, podendo a escola solicitar comprovativo dessa informação. 
 

• Os alunos dos cursos de educação e formação (CEF), educação e formação de adultos (EFA), cursos de 

aprendizagem, desenvolvimento de processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 

(RVCC), cursos profissionais e os do ensino recorrente, que realizam exames finais nacionais em escolas 

diferentes das frequentadas, submetem documento comprovativo de conclusão do curso, emitido pela respetiva 

escola ou outra entidade formadora, ou declaração em como se encontram a frequentar os cursos, a qual deve 

também especificar a data prevista para a sua conclusão. 
 

• No processo de inscrição, pode a escola, a qualquer momento, solicitar os originais dos documentos 

apresentados para verificação da sua autenticidade ou das declarações prestadas. 

• Os alunos que não têm cartão de cidadão português devem solicitar aos serviços administrativos o nº interno. 

Este pedido deve ser feito paro o mail: exames@aealcochete.edu.pt 

 

 

 



EXAMES NACIONAIS A REALIZAR 

 

• Nas disciplinas que elejam como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior. 
 

• Melhoria de nota das disciplinas que elejam como provas de ingresso, relevando o seu resultado 

apenas como classificação de prova de ingresso.  
 

• Para efeito de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 
 

 
• 

 

 
 PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA A REALIZAR 

• Para a aprovação de disciplinas.  
 

Nota: No caso de disciplinas em que existe exame nacional (específicas), para aprovação, realizam 

esse exame. 

 



ENCARGOS 

• Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas 

as fases das provas de equivalência à frequência. 
 

• os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas 

as fases dos exames finais nacionais desde que se inscrevam nos prazos definidos. 
 

• 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. 
 

• Estão igualmente sujeitos ao pagamento de €3 (três euros) por disciplina os alunos autopropostos fora da 

escolaridade obrigatória, que se inscrevam em exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência, 

em cada uma das fases. 
 

• 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 melhoria de classificação, cujo resultado releva apenas como prova de ingresso, depois de expirados os 

prazos de inscrição definidos estão sujeitos ao pagamento suplementar de €25 (vinte e cinco euros), qualquer 

que seja o número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição correspondente, quando aplicável. 

NOTA 1: Para  efeitos  de  inscrição  nas  provas  e  exames,  considera-se  aluno  abrangido  pela escolaridade  

obrigatória  todo  aquele  que  iniciou  o  ano  letivo  2020/2021  sem  ter completado 18 anos de idade. 

NOTA 2: O pagamento dos encargos será feito nos SA do AEA, nos dois dias seguintes à inscrição, mediante 

marcação por telefone (21234 9620) 

 



CALENDÁRIO DOS EXAMES NACIONAIS  
1ª FASE 



A inscrição para a realização de exames finais nacionais na 2.ª fase é obrigatória.  

Os exames realizados na 2.ª fase do calendário dos exames finais nacionais só podem ser utilizados, como provas 

de ingresso, na candidatura à 2.ª  fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tanto no próprio ano 

escolar como nos dois anos subsequentes. 

Inscrições para  
a 2ª FASE: 

 
De 2 a 6 de agosto 

 



CALENDÁRIO DOS EXAMES NACIONAIS      
2ª FASE 

Nota: Os Exames realizados na 2ª Fase, só podem ser utilizados na 2ª Fase de candidatura ao ensino superior, tanto 

no próprio ano como nos dois anos subsequentes. 



CONDIÇÕES ESPECIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

• Os alunos que faltarem à 1.ª fase dos exames finais nacionais ou das provas de equivalência à 

frequência, por motivos graves, de saúde ou outros que lhes não sejam imputáveis, podem, 

excecionalmente, realizar, na 2.ª fase, as provas ou os exames a que faltaram, desde que autorizados 

pelo diretor da escola, no caso dos alunos do ensino básico, ou pelo Presidente do JNE, no caso dos 

alunos do ensino secundário, após análise caso a caso, sendo que a falta injustificada a uma prova da 

1.ª fase impede o aluno de realizar essa prova na 2.ªfase.  

 

• Nestas situações, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve apresentar 

requerimento e a respetiva justificação ao diretor da escola no prazo de cinco dias úteis a contar do 

dia seguinte ao da realização da prova a que o aluno faltou, prazo após o qual os requerimentos serão 

liminarmente indeferidos. 

 



Para a candidatura ao ensino superior, os alunos que não pretendam 
realizar exames no  
presente ano letivo têm que proceder, obrigatoriamente, à inscrição na 
PIEPE, para efeitos  
de emissão de Ficha ENES 2021, não havendo lugar ao pagamento da 
propina de inscrição. 
12.  Este pedido pode ser efetuado até ao início do período de inscrições do 
ano  escolar de  
2021/2022, desde que o aluno tenha reunido condições de acesso ao 
ensino superior até  
ao  final  do  prazo  de  candidatura  à  3.ª  fase  do  concurso  nacional  de  
acesso  ao  ensino  
superior. 

Ficha ENES 
• Para a candidatura ao ensino superior, os alunos que não pretendam realizar exames no presente ano letivo têm que 

proceder, obrigatoriamente, à inscrição na PIEPE, para efeitos de emissão de Ficha ENES 2021, não havendo lugar ao 

pagamento da propina de inscrição. 

• Este pedido pode ser efetuado até ao início do período de inscrições do ano  escolar de 2021/2022, desde que o aluno 

tenha reunido condições de acesso ao ensino superior até ao  final  do  prazo  de  candidatura  à  3.ª  fase  do  concurso  

nacional  de  acesso  ao  ensino superior. 

Senha de Acesso ao Ensino Superior 
• Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público devem pedir a senha de acesso ao sistema de 

candidatura on-line da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e, no ato de inscrição nos exames finais nacionais, devem 

inserir na PIEPE o recibo do pedido de atribuição de senha.  

Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao ensino superior no Guia Geral de Exames 2021.  

Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino Superior 
Disponível em:  
Sítio da DGE/JNE: https://www.dge.mec.pt/informacoes-1 
Portal da Direção-Geral do Ensino Superior: https://www.dges.gov.pt/p 



A  leitura deste PowerPoint não invalida a leitura dos documentos oficiais. 
 
 

Esclarecimento de dúvidas: exames@aealcochete.edu.pt  
 
 

Todos os documentos refentes ao processo de exames encontram-se na página 
do AEA (https://agrupamento.aealcochete.edu.pt/) 

Desejamos a todos os nossos alunos muito sucesso! 
 
 

A subdiretora do AEA 
Fátima Fresco 
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