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Informações – Inscrição Provas e Exames 2021 

 

De acordo com o Despacho Normativo 10-A/ e da NORMA 01/JNE/2021, e no que 

diz respeito ao processo de inscrição para Provas e Exames dos Ensinos Básico e 

Secundário, destacamos o seguinte: 

 Os alunos 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) e, no ato de inscrição nos exames finais nacionais, 
devem inserir na PIEPE o recibo do pedido de atribuição de senha. 
https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx 

 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/site/login  

Quando acederem ao site seguir o seguinte tutorial: 

1. Entra-se nesta página e deve-se selecionar "Registar" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
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2. Neste novo separador, o registo deve ser feito pelo próprio aluno quando maior 
de idade, caso contrário terá de ser feito pelo Encarregado de Educação utilizando 
um email pessoal. Não pode ser utilizado o institucional (o do domínio 
aearraiolos.net) 
 

 
 
2. Após o envio do registo, recebe-se automaticamente um email com um link 
para validar o email e ativar o acesso à plataforma para inscrição nos exames 
nacionais. 
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3. Daí para a frente é só seguir as instruções que vão aparecendo até finalizar a 
inscrição. 
 
Abaixo, deixo um link, que pode ser partilhado com os alunos, de um Live da 
Inspiring Future com o presidente do Júri Nacional de Exames, para tirar dúvidas 
sobre a inscrição nos Exames Nacionais. 
________________________ 
Pré-visualizar vídeo do YouTube LIVE: c/ o Presidente do Júri Nacional de Exames para 

tirar as tuas dúvidas sobre a Inscrição! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXYdzKzt7Z8&t=875sLIVE: c/ o Presidente do Júri 

Nacional de Exames para tirar as tuas dúvidas sobre a Inscrição! 

 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; 

 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”. 

 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. 

 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. 

 Na PIEPE, o encarregado de educação ou aluno, quando maior, deve ter em 

consideração que a identificação das escolas, dos cursos e das disciplinas 

com os respetivos códigos é feita através de seleção na lista pré-definida 

disponibilizada para o efeito. 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXYdzKzt7Z8&t=875s
https://www.youtube.com/watch?v=KXYdzKzt7Z8&t=875s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=KXYdzKzt7Z8&t=875s&authuser=0
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 O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deverá verificar e 

confirmar todos os dados antes de submeter a sua inscrição eletrónica. 

 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. 

 A inscrição de alunos após expirados os prazos de inscrição fixados fica 

sujeita a autorização do diretor da escola de inscrição. 

 Estas informações não dispensam a consulta do manual PIEPE-Instruções 

e do manual PIEPE-Escolas disponíveis na página do Agrupamento e, ainda, 

no sítio do JNE e na área escola. 

 Calendarização das ações: 
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 Condições de admissão: 

 

 

 Qualquer aluno/ EE que necessite de qualquer esclarecimento deve entrar em 

contato com os Serviços Administrativos da Escola. Caso seja necessário 

poderá ser agendado um atendimento presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


