PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
E
EXAMES NACIONAIS
2020-2021
Informações:
1. Prazo de inscrição: de 24 de março a 15 de abril de 2021
2. Local de inscrição: Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE)
3. Registo na Plataforma PIEPE (do aluno, se maior de idade/do Enc. de Educ, se o aluno não for
maior de idade).
4.

Pagamentos a efectuar (apenas nos casos em que tal se aplique): Serviços
Administrativos do Agrupamento de Escolas Raul Proença (entre 5 e 15 de abril)

5. Normativos para consulta:
a) Despacho Normativo nº 10-A/2021 (Regulamento de Exames)
b) Norma 01/ JNE / 2021 (Instruções para realização Provas e Exames do Ensino Básico e do
Ensino Secundário)
c)

Manual de Instruções PIEPE (da página 14 à página 20 a informação é referente ao Ensino
Básico, pelo que não é necessária a sua leitura)

d) FAQ’S PIEPE Inscrições
6. Senha de acesso ao Ensino Superior
(apenas para os alunos que frequentam o 12º ano)
Os alunos que pretendem candidatar-se ao ensino superior terão de fazer o pedido de senha de acesso,
antes de procederem à sua inscrição para realização dos exames nacionais. A senha de acesso é um dos
documentos solicitados no momento de inscrição e que terá de ser colocado como ficheiro anexo à
inscrição.

7.

Os Serviços de Administração Escolar irão proceder à verificação da conformidade da inscrição
relativamente à situação escolar do aluno e, em caso de eventuais desconformidades, contactarão o
Aluno / Encarregado de Educação para as necessárias correções;

8.

A Direção do Agrupamento acompanha o processo de inscrição para as provas e exames dos ensinos
básico e secundário e, tal como os Serviços Administrativos e os Diretores de Turma, todos estarão
disponíveis para colaborar com alunos e Encarregados de Educação.
O Diretor:
______________________________________

(João José Bernardes e Silva)

