
Orientações: 
Inscrição Exames 

 
√ Despacho Normativo n.º 10 A/2021 
√ Manual de Instruções PIEPE 2021 
√ Guia de exames 
√ Declaração de Retificação n.º 
208/2021,de 18 de março-Retifica o  
Despacho n.º 1689-A/2021, de12 de 
fevereiro. 
√ Despacho nº 1689-A/2021 de12, 
de fevereiro 
 



2020 

Prazos:  

Inscrição Exames 

1ª fase: 24 de março a 15 de abril 2021 
2ª fase: 2 a 6 de agosto  

Documentos necessários:  

√ *Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o 
substitua;  

 
 

 
√ * Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de 
candidatura online (só para os alunos do 12.ºano). 

O aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de solicitar 
junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno. 

Para consulta e mais esclarecimentos, encontra-se disponível um manual de 
instruções na plataforma PIEPE, assim como, FAQs e Vídeos, no sítio do JNE. 



2020 

Procedimentos:  

Inscrição Exames 
Prazo: 24 de março a 15 de abril 

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 
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2020 
Inscrição Exames 

Devem fazer um registo como utilizador, para posteriormente acederem à 
plataforma. 

Selecionar: 
√ Encarregado de educação 
- se o aluno/a 
que vai realizar as 
provas/exames é menor 
de idade. 
√ Aluno maior de idade -  
se o aluno tiver mais de 18 
Anos. 

Colocar todos os 12 
dígitos do Cartão de 
cidadão, incluindo 
os dígitos de 
controlo, SEM 
deixar espaços 
entre os dígitos. 

Nota: O aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de solicitar 
junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno. 

Plataforma - Registo  



2020 

Plataforma - Registo  

Inscrição Exames 

No final colocam enviar.  

De seguida recebem a seguinte mensagem: 

Nota: Devem consultar o email e ativar a conta.   

ATENÇÃO: 
O email enviado 
estará 
disponível para 
ativação da 
conta durante 15 
minutos 



2020 

Correio Eletrónico:  

Inscrição Exames 



2020 

Registo Efetuado:  

Inscrição Exames 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Identificação do aluno 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Identificação do aluno (Continuação) 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Identificação do aluno (Continuação) 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Identificação do aluno (Continuação) 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Adicionar aluno à conta do encarregado de educação (EE) 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

a) Assinalar se o aluno necessita de adaptações ao processo de avaliação (cf. 
previsto no n.º 8 do artigo 29.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 
de março); 
b) São de preenchimento obrigatório os campos referentes à proteção de 
dados. 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Terminar a inscrição 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Se sair e proceder à inscrição mais tarde. Quando o fizer terá de introduzir os 
seus dados de acesso (o nome de utilizador e a palavra passe) e clicar em 
 
 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Registo - Validação  



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição nos Exames 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição - Exames 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição nos Exames 

NÃO SIM 

Aprovação 
Prova de 
ingresso 



2020 

Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição nos Exames 

Campo 4.3. - Selecionar o ano terminal das disciplinas assinaladas no item 4.2., quando não 
ocorrer o preenchimento automático. 

Campo 4.4. - Pré-preenchido com Não no ano letivo 2020/2021 decorrente do DL n.º 22-
D/2021, de 22 de março. 

Campo 4.5. - Selecionar Não - inscreve-se para um exame exclusivamente para prova de 
ingresso 

                     -Selecionar Sim – inscreve-se para aprovação na disciplina. 
Automaticamente o campo 4.6. é preenchido com Não. 

Campo 4.6. - Campo dependente do preenchimento do campo 4.8.. 
 A opção Sim - inscreve-se para um exame como melhoria de prova de 

ingresso - só está disponível nas situações em que o mesmo exame já foi 
realizado pelo aluno anteriormente, cumprindo o ponto 1 do artigo 1.º da 
Deliberação n.º 1233/2014, de 9 de junho. 

Campo 4.7. - Campo bloqueado em 2020/2021 decorrente do n.º 4 do art. 3.º-C do DL n.º 
22-D/2021, de 22 de março. 

Campo 4.8. - Selecionar se o exame a realizar se constitui como prova de ingresso. Ao 
escolher Sim, no campo 4.8. ativa-se o campo 4.6.  
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição nos Exames 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição nos Exames 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Declarações 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Inscrição 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Declarações 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Concluir inscrição 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Concluir inscrição 

Finalizar a inscrição introduzindo o n.º do documento de identificação e clicar em: 
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Plataforma:  

Inscrição Exames 

Concluir inscrição 

Antes de sair da PIEPE pode imprimir a sua inscrição clicando no botão 



Inscrição exames   

Atenção:  

√ A sua inscrição encontra-se submetida à escola para validação.  
 √ Deve estar atento à sua caixa de correio eletrónico caso a escola 
contacte para proceder a alguma retificação. 



Inscrição exames   

Atenção: Pagamentos 

√ A inscrição 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. 

Inscrição após o prazo: Está sujeita ao pagamento suplementar de €25, 
qualquer que seja o número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição 
correspondente, quando aplicável. 



Exames finais nacionais   

Atenção: Notas importantes  

Quando se realizam os exames finais nacionais do ensino 
secundário? 
√ 1.ª fase: 2 de julho a 16 de julho de 2021 

√ 2.ª fase: 1 a 7 de setembro de 2021 
 
A componente oral dos exames finais nacionais de línguas 
estrangeiras e de PLNM decorre no período de: 

√ 1.ª fase – 2 de julho a 16 de julho de 2021 

√ 2.ª fase – 1 a 9 de setembro de 2021 



Continuação de 
bom trabalho! 

 

Adelaide Lourenço 
spo@aepombal.edu.pt 

 


