
Exames Nacionais do Ensino Secundário – 2021 

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. 

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 

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. 

À exceção dos alunos retidos por faltas, os alunos do ensino secundário têm de 
se inscrever obrigatoriamente para a 1.ª fase das provas e exames do ensino 
secundário dos 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

As inscrições para as provas e exames do ensino secundário, seja qual for o fim a que 
se destinem (aprovação em disciplina, prova de ingresso ou melhoria de classificação 
cujo resultado releva apenas como prova de ingresso), realizam-se nos seguintes 
prazos: 

 

Os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa determinada 
disciplina, após a penúltima semana do 3.º período letivo, estão impedidos de realizar 
exame final nacional ou prova de equivalência à frequência nessa disciplina, no 
presente ano letivo, pelo que a escola deverá informar claramente os alunos das 
consequências de tal opção. 

O exame final nacional de Inglês, código 550, substitui a prova de equivalência à 
frequência código 367, pelo que o referido exame poderá ser realizado para conclusão 
da disciplina de Língua Estrangeira – Inglês, da componente de formação geral dos 
cursos científico-humanísticos, além de poder assumir a valência de prova de 
ingresso. 

Para a candidatura ao ensino superior, os alunos que não pretendam realizar exames 
no presente ano letivo têm que proceder, obrigatoriamente, à inscrição na PIEPE, para 
efeitos de emissão de Ficha ENES 2021, não havendo lugar ao pagamento da propina 
de inscrição. 


