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INFORMAÇÕES EXAMES SECUNDÁRIO 2021
De acordo com o Despacho Normativo nº 10-A/2021, de 22 de março, Regulamento das Provas de Avaliação
Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2020/2021, as
inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência dos ensinos
básico e secundário são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames, disponível
em https://jnepiepe.dge.mec.pt.

1) Os alunos autopropostos do ensino secundário, incluindo os que se encontram na modalidade de ensino
individual e doméstico, devem, consoante o seu percurso escolar, inscrever-se para a realização de exames finais
nacionais, provas a nível de escola e provas de equivalência à frequência do ensino secundário, quando pretendam:
a) Realizar exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso;
b) Realizar provas de equivalência à frequência, para aprovação de disciplinas e conclusão do ensino
secundário, as quais são substituídas por exames finais nacionais quando exista essa oferta;
c) Realizar provas a nível de escola para aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário (em
substituição dos exames finais nacionais);
d) Realizar exames finais nacionais para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como
classificação de prova de ingresso.
2) As inscrições para as provas e exames do ensino secundário, seja qual for o fim a que se destinem (aprovação em
disciplina, prova de ingresso ou melhoria de classificação cujo resultado releva apenas como prova de ingresso),
realizam-se nos seguintes prazos:
Prazo de inscrição para a 1.ª fase 24 de março a 15 de abril
Prazo de inscrição para a 2.ª fase 02 a 06 de agosto
3) Para proceder à inscrição, o aluno, se maior, ou o Encarregado de Educação se o aluno for menor, tem de se
registar na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE) através do Cartão de Cidadão.
4) Alunos não portadores de Cartão de Cidadão – necessitam de atribuição de número interno para inscrição e
pedido de senha, que deverá ser solicitado através do email secretaria@aeob.edu.pt
5) Os alunos do 12º ano ou os que se pretendam candidatar ao ensino superior no presente ano letivo, deverão
solicitar o pedido de atribuição de senha efectuado na página eletrónica da Direção-Geral do Ensino Superior – em
www.dges.gov.pt (cf. Ponto 33 do Guia Geral de Exames 2021 disponível nesta mesma página).
6) Os alunos internos que pretendam requerer condições especiais de realização de exames devem contactar o
diretor de turma.
7) Os alunos externos que pretendem requerer condições especiais de realização de exames devem dar essa
indicação na plataforma de inscrição e inserir a documentação que fundamente o referido pedido.
8) Após a submissão da inscrição na plataforma, os serviços de administrativos procedem à validação das inscrições
até quatro dias úteis após o termo dos prazos fixados para a 1ª e 2ªfase.
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9) Nas situações em que há lugar ao pagamento da inscrição, nos termos previstos no artigo 8.º do Despacho
Normativo nº 10-A/2021, de 22 de março, a validação a que se refere o número anterior fica provisória,
convolando-se a inscrição em definitiva após o respetivo pagamento.
10) O pagamento da inscrição pode ser efetuado por transferência bancária para o IBAN PT 50 0045 3210
40239382529 54, enviando comprovativo de pagamento para o mail maway@aeob.edu.pt, ou presencialmente nos
Serviços Administrativos da Escola Básica Dr Acácio de Azevedo.
11) O prazo de retificação das inscrições efetuadas através da plataforma, quando solicitadas pela escola, é de 2
dias úteis após o pedido de retificação.
12) Os alunos que não pretendam realizar exames nacionais no presente ano letivo, que apenas pretendam a
emissão da ficha ENES para acesso ao ensino superior, têm de proceder, obrigatoriamente, à inscrição na
plataforma PIEPE.
13) Documentação de apoio:
− Guia geral de exames 2021: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/guia-geral-de-exames-2021?plid=593
− Candidatura Online - Pedido de Atribuiçãode Senha (dges.gov.pt)
− Plataforma PIEPE de inscrições para exames: https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
− O manual de instruções da plataforma PIEPE e o Regulamento de Exames encontra-se disponível em:
https://www.dge.mec.pt/informacoes-1

Todas as dúvidas relativas ao processo de inscrição podem ser apresentadas através do email
secretaria@aeob.edu.pt ou por telefone: 234747747.

Oliveira do Bairro, 1 de abril de 2021
A Diretora

(Maria Júlia Ferreira Gradeço)

