
 

NOTA INFORMATIVA 

EXAMES E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA – ANO LETIVO 2020/2021 

Foi publicado o Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, que determina a 
aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de 
Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2020/2021. 

De acordo com o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de 
Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário as regras gerais são: 
Artigo 2.º - Provas e exames — Regras gerais 

1 — A avaliação externa das aprendizagens no ensino secundário, objeto do presente 
regulamento, compreende a realização de exames finais nacionais, em duas fases, 
com uma única chamada. 
2 — As provas de equivalência à frequência são realizadas nos três ciclos do ensino 
básico e no ensino secundário, em duas fases com uma única chamada. 
3 — Têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 
aprendizagens essenciais relativas à totalidade dos anos em que as disciplinas são 
lecionadas: 

a) Os exames finais nacionais; 
b) As provas a nível de escola; 
c) As provas de equivalência à frequência. 

4 — As provas a nível de escola são realizadas por alunos autopropostos no ensino 
secundário nas situações em que são aplicadas medidas seletivas ou adicionais, à 
exceção de adaptações curriculares significativas, expressas num Relatório Técnico -
Pedagógico. 
5 — As provas e os exames a que se referem os números anteriores são, 
obrigatoriamente, realizados em língua portuguesa, à exceção das provas de línguas 
estrangeiras. 
6 — A hora de início dos exames finais nacionais corresponde à hora oficial de 
Portugal Continental, decorrendo as mesmas em simultâneo na Região Autónoma 
dos Açores e nos diferentes países onde se realizam, pelo que têm de ser acautelados 
os necessários ajustamentos horários. 
7 — Aos exames finais nacionais são concedidos 30 minutos de tolerância. 
 

Alunos com medidas seletivas e/ou adicionais: 

 
PROVAS A NÍVEL DE ESCOLA DO ENSINO SECUNDÁRIO: 
As provas a nível de escola do ensino secundário são destinadas a alunos 
autopropostos que não conseguem realizar de todo as provas de avaliação 
externa elaboradas a nível nacional pelo IAVE, I. P., mesmo com a aplicação de 
adaptações, ou seja, alunos cujas provas necessitam de alterações específicas de 
estrutura e ou de itens, bem como do tempo de duração e ou desdobramento 
dos momentos de realização. Estes alunos realizam provas a nível de escola, 
apenas para a aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário 

 



 
Inscrições:  
Prazo 

• Prazo de inscrição para a 1.ª fase : 24 de março a 15 de abril 

• Prazo de inscrição para a 2.ª fase : 2 a 6 de agosto 

• Os exames nacionais realizam-se:  

1ª fase  - 2 a 16 de julho 

                          Componente oral : 2 a 16 de julho (LE e PLNM) 

       2ª fase – 1 a 7 de setembro 

                    Componente oral : 1 a 9 de setembro (LE e PLNM)) 

• As provas de equivalência à frequência  realizam-se no período em que 

decorrem os exames nacionais. 

A inscrição na 2ª fase de exames é obrigatória para todos os alunos autopropostos. 

Os alunos que faltem à 1ª fase não são admitidos à 2ª fase de exames 

Inscrição – plataforma eletrónica (PIEPE) - Boletim on-line  

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.  

Após a submissão da inscrição na plataforma referida no número anterior, os serviços da 

administração escolar procedem à validação das inscrições até quatro dias úteis após o termo 

dos prazos fixados. 

Alunos do 11º ano 

• Preencher e submeter o boletim online 

Alunos do 12º ano 

• Preencher e submeter o boletim online e envio do recibo do pedido de atribuição 

de senha (http://www.dges.gov.pt/pt) 

• Contactos com a secretaria para assuntos relativos a exames :   

                                exames2021@aeddinis.pt   

Na PIEPE, o encarregado de educação ou aluno, quando maior, deve ter em consideração que 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.  

O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deverá verificar e confirmar todos os 

dados antes de submeter a sua inscrição eletrónica.  

Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao ensino superior no 

Guia Geral de Exames 2021: https://www.dge.mec.pt/informacoes-1 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
http://www.dges.gov.pt/pt
mailto:exames2021@aeddinis.pt
https://www.dge.mec.pt/informacoes-1


 
e Guia das provas de ingresso: https://www.dges.gov.pt/guias/ 

Outros links úteis: 

Manual de Instruções - PIEPE " do JNE - 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/manual_de_instrucoes_piepe_2021_v
3.pdf 

FAQ inscrições PIEPE - https://www.dge.mec.pt/noticias/faqs-piepe-inscricoes-2021 

Para mais informações pode consultar na página do Agrupamento: 

 Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 

 Calendário dos exames 

 Norma 1 

 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa 

24 de março de 2021 

O Diretor 

José António de Sousa 
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