
 

 

 

Informações 

Provas e Exames Nacionais 2021 

 

GERAL 

DESPACHO N.º 1689-A/2021 - link 

Altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos 

de ensino e o calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 

de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 2.º suplemento, de 3 de julho de 

2020. 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR IAVE - link 

Provas de avaliação externa 2021 ‒ Procedimentos de realização – de 12/02/2021 

 

PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA | 2020/2021 – INFORMAÇÕES PROVA - link 

informação relativa às provas de avaliação externa das aprendizagens dos alunos dos ensinos 

básico e secundário 

 

DESPACHO NORMATIVO N.º 10-A/2021 DE 21 DE MARÇO - link 

Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de 

Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2020/2021. 

 

NORMA 01/JNE/2021 - link 

Instruções para a realização de Provas e Exames do ensino básico e do ensino secundário. 

 

 

 

 

PROVAS E EXAMES NACIONAIS 

PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA DAS PROVAS E EXAMES (PIEPE) - link 

As inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à 

frequência dos ensinos básico e secundário, são efetuadas através desta plataforma de inscrição 

eletrónica 

NOTA: Os alunos que necessitem de esclarecimentos sobre a PIEPE devem contactar, 

preferencialmente, a escola de inscrição. 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/despacho_n.o_1689-a2021s.pdf
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/02/IC-EX-2021_12fev2021-1.pdf
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/01/InfoProvas-Geral-2021.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/dn_n.o_10-a_de_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1awhzZCS1pbA2TjyeYC8oKKYGn54jhJyf/view?usp=sharing
https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login


 
 
 
 
 

 

PIEPE – MANUAL DE INSTRUÇÕES – link 

 

PIEPE – PERGUNTAS FREQUENTES - link 

 

GUIA PARA APLICAÇÃO DE ADAPTAÇÕES NA REALIZAÇÃO DE PROVAS E EXAMES – JNE/2021 – 

link 

 

UTILIZAÇÃO DE CALCULADORAS NOS EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO - link 

Orientações, sobre o tipo de calculadoras a utilizar nas provas de avaliação externa de 2021. 

 

MÁQUINAS DE CALCULAR - link 

Lista exemplificativa - não exaustiva, de máquinas de calcular passíveis de serem utilizadas nos 

Exames Finais Nacionais de Física e Química A, de Matemática A, de Matemática B e de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais – 2020/2021. 

 

 

 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SENHA – link 

Pedido de atribuição da senha necessária para se candidatar ao ensino superior público. 

 

GUIA GERAL DE EXAMES 2021 – link 

Exames nacionais do ensino secundário e acesso ao ensino superior. 

 

PRÉ-REQUISITOS - link 

Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional que assumem 

particular relevância para acesso a determinados cursos do ensino superior. 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/manual_de_instrucoes_piepe_2021.pdf
https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-plataforma-de-inscricao-eletronica-piepe
https://drive.google.com/file/d/1KXy3NW128h6mEj68Kgyy7L0P1ESkqned/view?usp=sharing
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/oficio_calculadoras.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/lista_exemplificativa_nao_exaustiva_de_calculadoras.pdf
https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/guia_geral_de_exames_2021.pdf
https://www.dges.gov.pt/guias/preq.asp?plid=593

