INSCRIÇÕES PARA PROVAS DE EQUIVALÊNCIA E EXAMES FINAIS NACIONAIS 2021
Informa-se que o prazo de inscrição para a realização dos exames finais nacionais e
das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário decorre nas datas
publicadas no Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, no período de 24 de
março a 15 de abril de 2021.
As inscrições são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e
exames, disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt.
Deve o Encarregado de Educação ou o aluno, quando maior de idade, fazer o registo
e respetiva inscrição na plataforma, seguindo as instruções do “Manual de instruções PIEPE
2020/2021”.
Após a submissão da inscrição na PIEPE, os serviços de administração escolar
procedem à validação das inscrições até aos 4 dias úteis seguintes após 15 de abril.
Nas situações em que há lugar ao pagamento da inscrição, nos termos previstos no
artigo 8.º, do DN n.º 10-A/2021, a validação da inscrição fica provisória, convolando-se a
inscrição em definitiva após o respetivo pagamento. Os EE/ alunos deverão agendar o
pagamento da inscrição com os serviços administrativos da escola ou proceder ao mesmo
através de transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0502 00000634230 30, enviando o
respetivo comprovativo para o email exames2021@aeplegua.pt.
A retificação da inscrição on-line, quando solicitada pela escola, terá de ocorrer nos 2
dias úteis seguintes ao pedido de retificação, pelo que devem EE/ alunos estarem atentos
ao email utilizado no registo efetuado na plataforma PIEPE.
Informa-se que os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa
determinada disciplina, após a penúltima semana do 3.º período letivo, estão impedidos de
realizar exame final nacional ou prova de equivalência à frequência nessa disciplina, no
presente ano letivo.
Os alunos de 12ºano que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público
devem pedir a senha de acesso ao sistema de candidatura on-line da Direção-Geral do
Ensino Superior (DGES) para que, no ato de inscrição nos exames finais nacionais, possam
inserir na PIEPE o recibo do pedido de atribuição de senha. Caso o aluno não pretenda
realizar neste ano letivo qualquer prova de ingresso, mas pretenda candidatar-se ao ensino
superior, terá que fazer o registo na PIEPE.
A partir de 05 de abril, os Diretores de Turma estarão disponíveis para
esclarecimentos e acompanhamento deste processo, caso necessitem. Dado que à escola
compete a monitorização deste processo de inscrição, deve o EE/ aluno maior de idade

informar o DT assim que concluir a sua inscrição, enviando-lhe o PDF comprovativo da
inscrição.

Toda a informação de exames está disponível no separador Exames 2021, na página
web do AEPL.
Também está disponível para esclarecimento de dúvidas o email
exames2021@aeplegua.pt.

Padrão da Légua, 25 de março de 2021
A Diretora,
Isabel Morgado

