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Assunto – Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência em 2022 no Ensino Secundário 
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No presente ano letivo, para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e 

conclusão do ensino secundário dos alunos internos é apenas considerada a 

avaliação interna. Os alunos realizam Exames Finais Nacionais apenas nas 

disciplinas que elejam como prova de ingresso de acesso ao ensino superior 
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s Realizam Provas de Equivalência à Frequência, as quais são substituídas por 

Exames Finais Nacionais nas disciplinas onde haja essa oferta. 

Os alunos que se encontram no regime de ensino individual ou de ensino 

doméstico estão também nestas condições. 

 

As inscrições para os Exames Finais Nacionais e para as Provas de Equivalência à Frequência do 

ensino secundário: 

1 -  decorrem entre 25 de março e 04 de abril de 2022; 

2 - são efetuadas através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE) 

disponível em: https://jnepiepe.dge.mec.pt 

3 – serão validadas pelos Serviços Administrativos do Agrupamento até 08 de abril de 2022; 

4 - no caso de ser invalidado algum campo do preenchimento, deve ser corrigido pelos encarregados 

de educação ou pelos alunos, quando maiores, no prazo de dois dias úteis, para a 1ª fase e de um 

dia útil, para a 2ªfase, após o pedido de retificação. 

 Haverá lugar a pagamento pela inscrição nos Exames Finais Nacionais ou Provas Equivalência 

à Frequência nas situações em que os alunos: 

a) sejam autopropostos e estejam fora da escolaridade obrigatória → 3,00 € /disciplina em 

cada fase de inscrição; 

b) sejam autopropostos e se inscrevam para melhoria da classificação de Exames Finais 

Nacionais ou de Provas de Equivalência à Frequência, para classificação final da disciplina 

apenas para acesso ao ensino superior ou de classificação da prova de ingresso → 3,00 € 

/disciplina, no ato de inscrição; 

c) por terem sido excluídos por faltas, só se possam inscrever na 2ª fase → 3,00 € /disciplina; 

d) inscrições fora de prazo são acrescidas de um pagamento suplementar de 25,00 € 

 Relembra-se que a validação da inscrição nos Exames Finais Nacionais ou Provas 

Equivalência à Frequência se mantem provisória até à respetiva liquidação.   

 

Senhora da Hora, 28 de março de 2022                                                                                      
                                                                                                                          João Tondela 

(Subdiretor do AE da Senhora da Hora)                      

https://jnepiepe.dge.mec.pt/

