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Leiria, 28 de março de 2022 
 

  

 

 

 

  

 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março, avisam-se os alunos dos 11.º e 12.º anos 

do seguinte: 

 

Inscrições – art. 5.º 

4. A realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalências à frequência do ensino secundário 

está sujeita a inscrição nos termos e prazos definidos no quadro abaixo.  

5. As inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência são 

efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames (PIEPE), disponível em 

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

 

Prazos de inscrição 

 

Condições de admissão a exames finais nacionais, provas de 
equivalência à frequência e provas a nível de escola que: 

Prazos de inscrição para 
a 1.ª fase 

Prazos de inscrição 
para a 2.ª fase 

1. Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente 
como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino 
superior 

De 25 de março a 4 de 
abril 

19 e 20 de julho 

2. Pretendam obter aprovação em disciplinas que frequentaram 
até ao final do ano letivo, realizam provas de equivalência à 
frequência, as quais são substituídas por exames finais 
nacionais quando existe essa oferta 

Nos dois dias úteis 
seguintes ao da afixação 
das pautas de avaliação 

sumativa final do 3.º 
período letivo 

3. Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a 
que respeita o exame ou prova e anulado a matrícula até ao 
final da penúltima semana do 3.º período letivo, para 
aprovação e/ou prova de ingresso 

De 25 de março a 4 de 
abril ou, após 4 de abril, 

nos dois dias úteis 
seguintes ao da anulação 

da matrícula 

4. Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo 
curso ou de curso diferente do frequentado, nas quais não 
estejam matriculados, desde que estejam ou tenham 
estado matriculados no ano curricular em que essas 
disciplinas são terminais, para prova de ingresso e/ou 
complemento de currículo 

De 25 de março a 4 de 
abril 

    Dar conhecimento: 

x Alunos 

x Encarregados de educação 

  

 

ASSUNTO:  

Inscrição para admissão aos exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência do ensino 

secundário (Despacho normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
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8. Tenham ficado excluídos por faltas no ano terminal da 
disciplina, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 
do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e 
pretendam realizar provas na 2.ª fase desse mesmo ano 
escolar 

Não aplicável 

19 e 20 de julho 

9. Frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado 
mudança de curso, até ao 5.º dia útil do 3.º período 

Nos dois dias úteis 
seguintes ao 

deferimento do 
pedido de mudança 

de curso 

10. Sejam dos CCH, incluindo os do ensino recorrente, dos 
CAE, dos CP, dos CCT com planos próprios, dos cursos com 
planos próprios, dos cursos com planos próprios da via 
científica e da via tecnológica, dos cursos vocacionais, ou 
outros cursos de nível secundário, que estejam a 
frequentar ou tenham concluído um processo RVCC e 
pretendam realizar exames, exclusivamente, para provas 
de ingresso 

De 25 de março a 4 de 
abril 

12. Pretendam realizar melhorias de classificação final de 
disciplina concluídas em anos letivos anteriores, apenas 
para efeitos de acesso ao ensino superior 

13. Pretendam realizar melhorias de classificação final de 
disciplina concluídas no presente ano letivo, apenas para 
efeitos de acesso ao ensino superior 

Não aplicável 

 

Exames finais nacionais – art. 15.º 

1. A realização de exames finais nacionais ocorre apenas nas disciplinas que sejam eleitas como provas de 

ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior ou para efeitos de melhoria de classificação final de 

disciplina que releva apenas para efeitos de acesso ao ensino superior. 

 

Condições de admissão aos exames finais nacionais – art 16.º 

1. Podem apresentar-se aos exames finais nacionais, independentemente da oferta educativa ou formativa 

frequentada, os alunos que realizam exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso.  

2. Podem apresentar-se ainda aos exames finais nacionais os alunos autopropostos, incluindo os que se 

encontram em ensino individual ou em ensino doméstico, para efeito de aprovação de disciplinas e 

conclusão do ensino secundário.  

9. São obrigatoriamente realizados na 1.ª fase os exames finais nacionais, sem prejuízo do disposto no n.º 

11 do presente artigo, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º, e no legalmente estabelecido para os alunos 

excluídos por faltas e para as melhorias de nota cujo resultado releva apenas para efeitos de acesso ao 

ensino superior  

10. Podem realizar exames finais nacionais na 2.ª fase, os alunos que:  
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a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas ou nos exames finais nacionais realizados na 1.ª fase    

como provas de ingresso;  

b) Tenham sido excluídos por faltas. 

 

Condições de admissão às provas de equivalência à frequência – art. 17.º 

1. Os alunos autopropostos, incluindo os que se encontram em ensino individual ou em ensino doméstico, 

realizam provas de equivalência à frequência, as quais são substituídas por exames finais nacionais 

quando exista essa oferta, para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário.  

2. As provas de equivalência à frequência são realizadas, para efeito de aprovação, por alunos 

autopropostos, no ano terminal das disciplinas do ensino secundário, nomeadamente, nos cursos 

científico-humanísticos, de acordo com as respetivas matrizes curriculares. 

10. A 1.ª fase das provas de equivalência à frequência tem carácter obrigatório para todos os alunos que 

necessitam de as realizar para aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, com exceção 

do legalmente estabelecido para os alunos excluídos por faltas e das melhorias de classificação das 

disciplinas concluídas no presente ano letivo cuja classificação releva apenas para efeitos de acesso ao 

ensino superior. 

11. Podem ser admitidos à 2.ª fase os alunos que:  

a) Não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram estas provas na 1.ª fase;  

b) Pretendam realizar na 2.ª fase provas de equivalência à frequência que não pertençam ao seu plano 

de estudos, desde que tenham realizado na 1.ª fase prova de equivalência à frequência ou exame 

final nacional do seu plano de estudos calendarizados para o mesmo dia e hora, sendo aquelas 

equiparadas a provas realizadas na 1.ª fase. 

 

Melhoria de classificação de disciplinas através de provas e exames – art. 18.º  

1. Os alunos realizam, na 1.ª e 2.ª fases, exames finais nacionais para melhoria de classificação final da 

disciplina, relevando o seu resultado apenas para efeitos de acesso ao ensino superior.  

2. Podem requerer a realização de exames finais nacionais para melhoria da classificação final da disciplina 

apenas para efeitos de acesso ao ensino superior:  

a) Na 2.ª fase, os alunos que obtenham aprovação, no presente ano letivo, em disciplinas terminais do 

11.º ano ou do 12.º ano sujeitas a exame final nacional;  

b) Na 1.ª e 2.ª fases, os alunos que obtiveram aprovação, em anos letivos anteriores, em disciplinas 

terminais do 11.º ano ou do 12.º ano sujeitas a exame final nacional. 

3. É permitida a realização de provas de equivalência à frequência para efeitos de melhoria de classificação 

final das disciplinas sem oferta de exame final nacional, apenas para efeitos de acesso ao ensino 

superior:  

a) Na 2.ª fase, pelos alunos que obtenham aprovação, no presente ano letivo, nas disciplinas terminais do 

11.º ano ou do 12.º ano sem oferta de exame final nacional;  
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b) Na 1.ª e da 2.ª fase, pelos alunos que obtenham aprovação, no ano letivo anterior de 2020 -2021, nas 

disciplinas terminais do 11.º ano ou do 12.º ano sem oferta de exame final nacional. 

 

Adaptações na realização de provas e exames – art. 34.º 

5.  O processo de solicitação de aplicação de adaptações é constituído sob proposta do docente titular de 

turma/conselho de docentes ou diretor de turma/conselho de turma. 

 

Estas e outras informações podem ser consultadas na página da ESDS.  

 

 

O Diretor, 
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