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Inscrição nos Exames:

1ª fase: 

25 de março a 4 de abril

2ª fase: 

19 a 20 de julho



1ª  Fase de exames 
Inscrição obrigatória

Alunos autopropostos

 Que pretendem realizar exames como provas de ingresso

 Pretendem concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem 

aprovação (inscrição nos 2 dias úteis seguintes ao da afixação das pautas do 3º 

período)

 Que anularam matrícula até à penúltima semana do 3º período

 Pretendem melhorar a classificação de prova de ingresso realizada em anos 

anteriores, apenas para acesso ao ensino superior



2ª Fase de Exames Nacionais

Inscrição obrigatória
 Alunos autopropostos

• Que anularam matrícula até à penúltima semana do 3º período e não

obtiveram aprovação na 1ª fase.

• Pretendem concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem

aprovação e não obtiveram aprovação na 1ª fase.

• Que pretendem realizar exames nacionais de disciplinas que não

pertençam ao seu plano de estudos desde que tenham realizado na 1ª fase

outros exames no mesmo dia e à mesma hora.

• Que pretendem melhorar a classificação de provas de ingresso aprovadas

no presente ano letivo ou em anos anteriores se realizaram exame na 1ª

fase.

• Que excluíram por faltas.



Outras considerações

 Alunos que anulam matrícula depois da penúltima semana do 3º

período estão impedidos de realizar exame final ou de equivalência

à frequência no mesmo ano letivo.

 Exames da 2ª fase só podem ser utilizados como provas de ingresso 

na candidatura à 2ª fase tanto no próprio ano letivo como nos anos 

seguintes



Inscrição nos Exames:

Através da plataforma

https://jnepiepe.dge.mec.pt

Registo – aluno se maior de 18 anos

– encarregado de educação se alunos menor de 18 anos

Curso do ensino secundário 

F60 Ciências e Tenologias

F61Ciências Socioeconómicas

F62 Línguas e Humanidades

F64 Artes Visuais

R25 Curso Profissional



4.1. Código – plataforma assume o código ao introduzir nome da disciplina

4.3. Ano –11º ou 12º (ano terminal da disciplina) – plataforma já assume

4.4. Interno – Não. Este ano os alunos serão todos autopropostos. Plataforma assume

4.5 – Para aprovação – Sim, apenas para quem reprovou ou anulou disciplina

4.6. – Para melhoria de prova de ingresso – este campo só abre se responder sim no 4.8

4.7. – Prosseguimento de estudos – plataforma assume que Não (prosseguimento só para alunos 

do ensino recorrente)

4.8. – Para prova de ingresso – se pretender utilizar como prova de ingresso apesar de poder ser 

também utilizada para aprovação da disciplina



Como se calcula a classificação final 

de uma disciplina?

 CFD – classificação 

final da disciplina

 CI – classificação 

anual interna

 CE – classificação do 

exame

 Bienais:

CFD=CI10+CI11

2

Para os alunos autopropostos

CFD=CE



 Português e Trienal:

CFD= CI10+CI11+CI12

3

Para os alunos autopropostos
CFD=CE

 CFD – classificação 

final da disciplina

 CI – classificação 

anual interna

 CE – classificação do 

exame



Como se calcula a média do secundário?

 Depois de encontrada a nota final de 

cada disciplina faz-se a média das 

classificações de todas as disciplinas

CFC= MCD

•CFC – classificação final de curso

•MCD – média aritmética simples da 

classificação de todas as disciplinas, 

arredondada às unidades

Nota: 

 A média final do secundário é arredondada às unidades.

 Para efeitos de acesso ao Ensino Superior a média de candidatura é

calculada até às décimas, sem arredondamento, convertida para a escala de 0 a

200.

 Na página da escola, na área do SPO, têm disponível um calculador da média

http://nsite.aerdl.eu/index.php/aerdl/servicos/spo



Quando se realizam os exames 

nacionais?

 1ª Fase

 17 de junho a 6 de julho

 2ª Fase

 21 a 27 de julho



No dia do exame

 Não te esqueças de vir com tempo!!

Exemplo: Exames às 9:30 horas

1º toque às 9:00 H (para subir para as salas)

2º toque às 9:05 H (chamada para entrar nas salas)

3º toque às 9:30 H (início do Exame)

E, caso não tenhas consultado as pautas de chamada

atempadamente afixadas, ainda tens de ver qual é a tua sala!

(antes das 9:00H, de preferência)



Normas dos exames
 Trazer C.C. 

 Só podem escrever o nome ou elemento identificativo no cabeçalho.

 Só podem usar caneta/esferográfica de tinta preta ou azul indelével.

 Utilização do lápis só é permitida em situações previstas.

 As folhas de rascunho não são utilizadas para classificação.

 Não podem sair da sala antes do termo regulamentar da prova.

 Os alunos não podem estar na posse de qualquer suporte escrito ou equipamento tecnológico
não autorizado, nem sistemas de comunicação móvel, nomeadamente computadores, telemóveis,
relógios com comunicação à distância aparelhos de vídeo ou áudio, quer estejam ligados ou
desligados . O não cumprimento desta norma determina a anulação do exame/prova.

 O exame/prova é anulado a quem cometa qualquer fraude.



Mais informações

https://jnepiepe.dge.mec.pt/ajudas/
Vídeos de ajuda para inscrição de exames

 www.dges.gov.pt/pt

 www.iave.pt

 www.dge.mec.pt

http://www.dgres.mctes.pt/
http://www.dges.gov.pt/pt
http://www.gave.pt
http://www.dge.mec.pt/

