
 
EXAMES NACIONAIS 

2022 
 

 

Segundo o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 março 

 

Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário 

no ano letivo de 2021 -2022 

 

• Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do 

ensino secundário dos alunos internos, incluindo disciplinas em que haja 

lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas considerada a 

avaliação interna. 

 

• Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que 

elejam como provas de ingresso, sendo ainda permitida a sua 

realização para efeitos de melhoria da classificação obtida em prova de 

ingresso já realizada e/ou da classificação final da disciplina, apenas 

para efeitos de acesso ao ensino superior.  

 

• A realização de exames finais nacionais para melhoria da classificação 

final da disciplina, apenas para efeitos de acesso ao ensino superior, é 

objeto de regulamentação no Regulamento de Provas e Exames. 

 

Consultar: 

Decreto-Lei n.º 27-B/2022 

Provas de Ingresso  

 
 
 
 
 

https://www.escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Decreto-Lei_27-B_2022.PDF
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/publicacoes-de-provas-de-ingresso-pub


Calendário Exames Nacionais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Inscrições - Exames Finais Nacionais 2022 

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: 

 

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: 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt 

 

Para efeitos de inscrição nas provas e exames, considera-se aluno abrangido 

pela escolaridade obrigatória, todo aquele que iniciou o ano letivo 2021/2022 

sem ter completado 18 anos de idade. 

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


 

 

Clica aqui para os Vídeos de Ajuda 

 

 
 

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


Atenção 
 
Antes de proceder ao registo na PIEPE, iodo o aluno que não seja portador de 

cartão de cidadão tem de solicitar junto da escola de inscrição a atribuição de 

um número interno. 

Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público 

devem pedir a senha de acesso ao sistema de candidatura on-line da Direção-

Geral do Ensino Superior (DGES) e, no ato de inscrição nos exames finais 

nacionais ou no Pedido de Ficha ENES, devem inserir na PIEPE o recibo do pedido 

de atribuição de senha. 

 

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, preenchendo apenas o campo “Pedido de Ficha ENES”, para 

efeitos de emissão de Ficha ENES 2022, não havendo lugar ao pagamento da 

propina de inscrição. 

 

Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao 

ensino superior no Guia Geral de Exames 2022 

 



 

Guia Geral de Exames 2022 

Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino Superior 

Disponível em: 

Sítio da DGE/JNE: https://www.dge.mec.pt/informacoes-1 

Portal da Direção-Geral do Ensino Superior: https://www.dges.gov.pt/pt 

 

 

 

 

 

Consultar: 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022 

Norma 1/JNE/2022 

Guia para Aplicação de Adaptações na realização das Provas e Exames JNE/2022  

FAQ´s Plataforma PIEPE – Inscrições 

Calculadoras – Exames Nacionais 

Listagem de Calculadoras 

 

https://www.dge.mec.pt/informacoes-1
https://www.dges.gov.pt/pt
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Despacho_Normativo_n_7-A_2022.PDF
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Norma_01_JNE_2022.PDF
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/GuiaAplicacaoAdaptacoesProvasExames.pdf
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/FAQ_PIEPE_Inscricoes.PDF
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/OficioCircular_-_Calculadoras.pdf
https://escolasbarquinha.pt/images/EscolaDMariaII/AnoLetivo2021_2022/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Listagem_das_Calculadoras.PDF

