Provas e exames dos ensinos básico e secundário – 2022
Nota informativa
Informamos que foi publicado o Despacho Normativo n. º7-A/2022, de 24 de março Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas das Provas de Equivalência à Frequência
dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2021/22.

Destaca-se o seguinte:
1. A realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência dos
ensinos básico e secundário está sujeita a inscrição nos termos e prazos definidos.
 Ensino Secundário
- Prazo de inscrição para a 1.ª fase – De 25 de março a 04 de abril


Ensino Básico – Provas de Equivalência à Frequência dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
- Prazo de inscrição para a 1.ª fase – De 25 de março a 04 de abril

2. 2. 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 (PIEPE), disponível em
https://jnepiepe.dge.mec.pt

- Manual de instruções PIEPE 2022 - https://www.dge.mec.pt/plataformas-jne
- FAQ’s – PIEPE – Inscrições

Antes de proceder à inscrição nos exames e/ou provas, devem ser lidos os seguintes documentos:





Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março - Estabelece medidas excecionais e temporárias
relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de
acesso ao ensino superior.
Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março - 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 de 2021-2022.
Despacho nº 6726-A/2021, de 8 de julho - Calendário de Provas e Exames dos Ensinos Básico e
Secundário.
Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames

Notas:
1 - Os alunos que necessitem de esclarecimentos sobre a PIEPE devem contactar, preferencialmente, a escola de
inscrição. Se for na ESJE, deverão enviar email para: exames.provas@aesje.pt.
2 - Os alunos que vão apresentar candidatura ao ensino superior, no presente ano letivo, devem fazer o pedido
de senha da DGES em https://dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx e entregar o respetivo recibo do
pedido de senha através da plataforma PIEPE, via email ou presencialmente na escola onde realizam os exames.
3 - Os alunos que estão sujeitos a pagamento de propinas de exame ao abrigo do disposto no art.º 8º, do
Despacho Normativo n.º 7 - A/2022, de 24 de março, podem proceder ao pagamento presencialmente ou através
de transferência bancária para o IBAN PT50003507340000036893057. Deve ser digitalizado o comprovativo/
recibo do pagamento e remetido para exames.provas@aesje.pt, fazendo referência, no email, ao nome
completo do aluno que se inscreveu no(s) exame(s), assim como o respetivo n.º de cartão de Cidadão ou outro
documento de identificação.
AESJE, 25 de março de 2022
A Direção

