
 

 

NORMA 01/JNE/2021 – Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário (excerto). 

 

II - PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO 

2. As provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo realizam-se em duas fases, de acordo com o 

Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 de julho, alterado pelo Despacho n.º 1689-A/2021, de 12 de fevereiro, 

na sua redação atual, sendo: 

a) A 1.ª fase de carácter obrigatório para todos os alunos, que se encontram na situação autopropostos, 

incluindo os alunos que não reúnam condições de aprovação na avaliação sumativa interna do 3.º período 

e os alunos retidos por faltas; 

b) A 2.ª fase destinada aos alunos que realizaram as provas de equivalência à frequência na 1.ª fase e que 

não obtiveram aprovação. 

As condições de admissão às provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo são as constantes no 

Regulamento. 

3. As provas de equivalência à frequência de Português (91), de Português Língua Não Materna (93/94), 

de Português Língua Segunda (95) e de Matemática (92) seguem as normas previstas para as restantes 

provas de equivalência à frequência, nomeadamente no que respeita ao tipo, duração e ponderação das 

componentes da prova, sempre que aplicável. 

 

IV - DISPOSIÇÕES COMUNS 

1. Os alunos dos ensinos básico e secundário inscrevem-se, na PIEPE (Plataforma de Inscrição 

Eletrónica em Provas e Exames), nos dois dias após a afixação das pautas de avaliação interna final 

(…Estejam no 9.º ano e não e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final… ou que 

frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, respetivamente nº 5 e 7 do 

quando I do Despacho Normativo n.º 10-A/2021). 

3. Os alunos praticantes desportivos de alto rendimento e participantes em seleções nacionais, do ensino 

básico e do ensino secundário, inscrevem-se nos prazos estipulados para os restantes alunos, sendo o 

requerimento para realização de provas e exames em época especial submetido pelo diretor da escola 

diretamente na plataforma eletrónica do JNE (https://area.dge.mec.pt/jneadar), de acordo com as 

instruções referidas na Norma Alunos Praticantes Desportivos. 

6. No processo de inscrição, pode a escola, a qualquer momento, solicitar os originais dos documentos 

apresentados para verificação da sua autenticidade ou das declarações prestadas. 

26. Podem ainda ser consultadas as perguntas frequentes (FAQ) disponibilizadas no endereço eletrónico 

https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-faqs 

 

V – PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA EM PROVAS E EXAMES 

1. O processo de inscrição para a realização de provas e exames, no ano letivo 2020/2021, efetua-se 

através da PIEPE, a disponibilizar no endereço https://jnepiepe.dge.mec.pt 

2. Antes de proceder ao registo na PIEPE, todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de 

solicitar junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno, de acordo com os números 9, 10, 

11 e 12 das Disposições Comuns. 

https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-faqs
https://jnepiepe.dge.mec.pt/


3. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, acede à PIEPE e efetua o seu registo, 

preenchendo obrigatoriamente todos os campos editáveis e selecionando, no final, o botão “enviar”. 

4. Para conclusão do processo de registo, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deverá 

aceder ao endereço de correio eletrónico indicado no registo (incluindo o spam, lixo ou outros) e ativar o 

link que lhe foi enviado para validar a conta e ativar o acesso à PIEPE. 

5. Concluído o registo com sucesso, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, poderá 

proceder à inscrição, colocando o nome de utilizador e a palavra-passe definidas no registo. 

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

a) No ensino básico, a identificação das escolas e das disciplinas com os respetivos códigos é feita através 

de seleção na lista pré-definida disponibilizada para o efeito; 

b) No ensino básico, o aluno autoproposto deve assinalar em que condições realiza as provas; 

7. 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. 

8. Nas situações em que seja selecionada a opção “Não” no campo relativo ao Boletim de Vacinas, as 

escolas deverão contactar o encarregado de educação ou aluno, quando maior, adotando os 

procedimentos de anos anteriores. 

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

antes de submeter a sua inscrição eletrónica. 

17. A retificação da inscrição, quando solicitada pela escola, terá de ocorrer nos dois dias úteis seguintes 

ao pedido. 

18. No final da validação da inscrição, a escola envia um email ao encarregado de educação ou aluno, 

quando maior, a comunicar que a sua inscrição se encontra validada com sucesso. 

19. A inscrição de alunos após expirados os prazos de inscrição fixados no ponto 4 dos capítulos II e III, fica 

sujeita a autorização do diretor da escola de inscrição. 

20. Estas informações não dispensam a consulta do manual PIEPE-Instruções e do manual PIEPE-Escolas 

disponíveis na mesma e, ainda, no sítio do JNE e na área escola. 

 

ANEXO I – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E INSCRIÇÃO NAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À 

FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO 

 

O documento completo pode ser consultado em https://iave.pt.   Lisboa, 20 de abril de 2021 

https://iave.pt./

