
COMUNICADO 74/20.21
Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário 2021

INFORMAÇÕES

1. Inscrições

1.1.  Pedido de atribuição de senha, para acesso ao sistema de candidatura on-line, disponível na página da Internet
(Apenas alunos 12º Ano) - https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx

1.2. Plataforma PIEPE - https://jnepiepe.dge.mec.pt

2. Observações

2.1. Todos os Alunos internos/autopropostos têm de se inscrever, obrigatoriamente, para a 1ª Fase de exames (exceto 
alunos excluídos, por faltas que só se inscrevem na 2ª fase);

2.2. Os alunos internos e autopropostos, que pretendam realizar exames finais nacionais, na 2ª fase, têm de proceder à
respetiva inscrição em https://jnepiepe.dge.mec.pt

2.3. Os alunos do ensino secundário, que anularem a matrícula após o prazo de inscrição para a 1ª Fase, devem inscrever-
se ou atualizar a sua inscrição, nos dois dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula.

2.4.  As informações, aqui apresentadas, não dispensam a leitura dos normativos legais em vigor, disponibilizados na
página eletrónica da Escola www.outeiroonline.com, no separador Provas e Exames 2021.

3. Prazos

Prazos de Inscrição – Ensino Secundário

1ª Fase - De 24 março a 15 de abril
2ª Fase - De 2 a 6 de agosto

3.1.  A 1.ª Fase dos exames finais nacionais, dos 11.º e 12.º anos de escolaridade  NÃO tem carácter obrigatório.  São
apenas para Provas de Ingresso.
3.2. Os alunos que faltarem à 1.º Fase dos exames finais nacionais não são admitidos à 2.ª Fase (com exceção dos alunos
em Situação Excecional (art.º 16º do despacho normativo 10-A/2020, de 22 de março 2020).

3.3. Só podem ser admitidos à 2.ª Fase, os alunos que reprovaram na 1ª Fase ou os que pretendem realizar melhoria de
classificação, para prova de ingresso em qualquer disciplina realizada na 1ª Fase, no mesmo ano letivo.

Prazos de Inscrição – Ensino Básico - 1º e 2º Ciclos

1ª Fase - De 24 março a 15 de abril
2ª Fase - 26 e 27 de julho

Prazos de Inscrição – Ensino Básico - 3º Ciclo

1ª Fase - De 24 março a 15 de abril
2ª Fase - 19 e 20 de julho

Março de 2021
O Secretariado de Exames da Escola Regional Dr José Dinis da Fonseca
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