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EXAMES 2021/2022 
 

 

➢ PRAZOS DE INSCRIÇÃO NOS EXAMES NACIONAIS E PROVAS 

DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA: 
 

1ª FASE – 25/03/2022 a 04/04/2022 
 

2ª FASE – 19/07/2022 a 20/07/2022 
 

 

As inscrições para a realização das provas finais, quando aplicável, dos 

exames finais nacionais, das provas de equivalência à frequência e das provas 

a nível de escola, são efetuadas através da plataforma de inscrição electrónica 

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

 

 

 

➢ DOCUMENTOS A APRESENTAR/ANEXAR 

 

• Recibo de pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de 

candidatura on-line, disponível no sítio da Internet 

www.dges.mctes.pt, caso pretendam concorrer ao ensino superior 

público (alunos que pretendem candidatar-se no presente ano lectivo). 

• Cópia do certificado de habilitações e do cartão de cidadão (alunos que 

não frequentam a escola)  

• Documento de comprovativo de conclusão de curso ou declaração em 

como se encontram a frequentar os cursos, a qual deve também 

especificar a data prevista para a sua conclusão, para alunos dos cursos de 

educação e formação (CEF), educação e formação de adultos (EFA), 
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cursos de aprendizagem, cursos profissionais e os do ensino recorrente, 

bem como os alunos que desenvolveram processo de reconhecimento, 

validação e certificação de competências (RVCC), que realizam exames 

finais nacionais em escolas diferentes das frequentadas. 

 

➢ ENCARGOS DE INSCRIÇÃO: 

 

• 3€ por disciplina para Alunos Autopropostos fora da escolaridade 

obrigatória 

• 3€ por disciplina alunos excluídos por faltas (2ª fase) 

• 3€ por disciplina para Melhoria de Classificação apenas para acesso ao 

ensino superior 

• 25€ Multa de inscrição fora do prazo. 

 

 

➢ Informa-se, também, que toda a legislação referente a exames e candidatura 

ao ensino superior vai sendo disponibilizada no portal do AEA 

(aealvalade.edu.pt/), no menu Exames, sendo aconselhável a consulta das 

FAQ´S (perguntas frequentes) sobre como podem aceder, registar e efectuar 

a inscrição na plataforma de inscrição electrónica (PIEPE), a fim de elucidar 

quaisquer dúvidas que possam surgir. 

 

 

Lisboa, 25 de março de 2022. 

 

 

 A Direção, 

                                Sandra Martins 

 

 

 

 

 


