Exames Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência
9ºANO – 2ª FASE
Os alunos não aprovados após a publicação dos resultados das provas de equivalência à frequência da 1ª fase que
estejam interessados em realizar a 2ª Fase das provas de equivalência à frequência deverão inscrever-se nos dias
19 e 20 de Junho.
Para tal, os Encarregados de Educação ou os alunos maiores de idade devem aceder à plataforma PIEPE com as
credenciais que criaram na inscrição da 1ª fase e realizar a inscrição nos exames pretendidos.
A plataforma PIEPE encontra-se no seguinte link: https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
Os alunos inscrevem-se nos exames das disciplinas em que obtiveram nível inferior a 3. Não são obrigados a
inscrever-se a todas as disciplinas em que obtiveram nível inferior a 3, podendo optar por se inscrever apenas às
disciplinas que lhe permitam a conclusão do 9º ano de escolaridade.
Não é necessário anexar documentos.
Os alunos fora da escolaridade obrigatória têm de pagar 10 €.
Em caso de dificuldade, poderão solicitar ajuda junto dos serviços administrativos do agrupamento mediante

marcação pelo telefone 21 392 9000.

11º e 12º ANO – 2ª FASE
Os alunos interessados em realizar exames na 2ª fase, para efeitos de aprovação, melhoria de nota ou prova de
ingresso, devem aceder à plataforma PIEPE com as credenciais que usaram na inscrição da 1ª fase dos exames e
proceder à inscrição nos exames pretendidos para a 2ª fase.
O Prazo de inscrição decorre de 2 a 6 de Agosto.
A Plataforma PIEPE está disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt.
Após a submissão da inscrição na plataforma referida no número anterior, os serviços de administração escolar
procedem de à validação das inscrições.
Não é necessário anexar documentos.
Os alunos que iniciaram o ano letivo 2020/21 fora da escolaridade obrigatória pagam 3 euros por cada exame em
que se inscrevam na 2ª fase.
Em caso de dificuldade, poderão solicitar ajuda junto dos serviços administrativos do agrupamento mediante

marcação pelo telefone 21 392 9000.

