COMUNICAÇÃO – ALUNOS
Assunto: Inscrição para Exames Finais Nacionais – 2021 (1.ª fase).
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, do Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto e da Educação.
De acordo com as datas publicadas no Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, o prazo das
inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência dos
ensinos básico e secundário decorre no período de 24 de março a 15 de abril de 2021.
As inscrições para as provas e exames são efetuadas através de formulário eletrónico na plataforma
disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt.
O encarregado de educação, ou o aluno quando maior, é o único responsável pelos dados introduzidos no
processo de inscrição sendo que, em qualquer circunstância, previamente à inscrição, é necessário o
registo na PIEPE (Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames).
Antes de proceder ao registo na PIEPE, todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de
solicitar junto da escola a atribuição de um número interno.
Para efeitos de apoio e acompanhamento aquando do registo e inscrição na PIEPE foi disponibilizado o
Manual de Instruções PIEPE 2020/2021 (documento anexo) onde são apresentados quadros
exemplificativos que reproduzem, passo a passo, cada uma das etapas pelo que deverá o mesmo ser lido
atentamente.
Nas situações em que tal seja exigido os documentos comprovativos necessários à validação da inscrição
são importados informaticamente pela plataforma (upload) durante a inscrição.
Após a submissão das inscrições na plataforma referida, por parte do encarregado de educação ou do aluno
quando maior de idade, os serviços de administração escolar procedem às respetivas validações até quatro
dias úteis após o termo do prazo fixado.
A escola, caso haja necessidade, solicitará, via email, eventuais retificações às inscrições que deverão ser
efetuadas pelo encarregado de educação, ou pelo aluno quando maior, no prazo de dois dias úteis após o
pedido de retificação. Deverá, por isso, estar atento à sua caixa de correio eletrónico.
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