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INFORMAÇÃO 

INSCRIÇÕES PARA OS EXAMES FINAIS NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

2021/2022 

Informa-se os alunos do 11º e 12º ano, que estão abertas as inscrições para os Exames Finais 

Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário.  

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. A plataforma está aberta para as inscrições na 

1.ª Fase, de 25 de março a 4 de abril de 2022. 

Os encargos com a inscrição nos exames do ensino secundário, apenas são suportados por 

alunos:  

• fora da escolaridade obrigatória, salvaguardando o disposto no n.º 25 do capítulo IV da 

Norma 01/JNE/2022;  

• que se inscrevam para melhoria da classificação final da disciplina apenas para efeitos de 

acesso ao ensino superior;  

• excluídos por faltas;  

• que se inscrevam fora de prazo. 

Os alunos autopropostos, que se encontrem fora da escolaridade obrigatória, estão sujeitos ao 

pagamento de €3 (três euros) por disciplina, em cada uma das fases. A validação pelos 

serviços administrativos da inscrição destes alunos, nos exames finais nacionais e provas de 

equivalência à frequência, fica provisória, até ser efetuado o respetivo pagamento. 

Estão igualmente sujeitos ao pagamento de €3 (três euros) por disciplina, os alunos excluídos 

por faltas, no ano terminal da disciplina, que se inscrevem na 2ª fase e os alunos que se 

inscrevem para melhoria de classificação de exames finais nacionais, cujo resultado releva 

apenas como classificação de prova de ingresso. 

Mais se informa que estão disponíveis na página eletrónica do Agrupamento e afixadas na 

Escola, toda a legislação e informações relativas aos Exames Finais Nacionais e Provas de 

Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, nomeadamente a Norma 01/JNE/2022, o 

Despacho Normativo nº 7-A/2022 e FAQ’s Inscrições PIEPE, recomendando-se a sua leitura 

atenta. 
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