
INSCRIÇÕES
SECUNDÁRIO



• No portal da escola (aejac.pt) podem encontrar toda a 
documentação necessária.

• Neste momento podem encontrar:
– Ofício das máquinas de calcular;
– Lista de máquinas de calcular autorizadas;
– Decreto Lei 27-B/2022;
– Regulamento de Exames;
– Norma 1;
– Guia Geral de Exames;
– Manual do PIEPE;
– FAQ´s do PIEPE.

• Comunicação com serviços administrativos e direção:
– atendimento.sa.aejac@sapo.pt
– aejac.exames@gmail.com

mailto:atendimento.sa.aejac@sapo.pt
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Prazos

• O prazo é o mesmo para as provas de 
equivalência à frequência;

• No caso de AM ou reprovação devem
atualizar a inscrição nos 2 dias úteis
seguintes à alteração da sua situação ou à 
afixação das pautas do 3.º período;



Calendarização das ações



Condições de Inscrição
• Inscrição Obrigatória na 1ª e 2ª Fase

– Para aprovação de disciplina;
– Para utilizar como provas de ingresso;
– Como melhoria de prova de ingresso.

• Alunos excluídos por faltas apena se podem inscrever 
na 2.ª fase. 

• Alunos que anulem a matrícula, a uma determinada 
disciplina, após a penúltima semana de aulas do 3.º 
período não podem realizar provas ou exames dessa 
disciplina, no presente ano letivo.





• 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. 



Encargos de inscrição no 
ensino secundário
• Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória estão isentos do 

pagamento de qualquer propina, em ambas as fases de provas e exames, 
para efeitos de conclusão de disciplina e ou prova de ingresso, quando o ato 
de inscrição ocorra dentro dos prazos;

• Os alunos excluídos por faltas, ou fora da escolaridade obrigatória, ou que 
se inscrevem para melhoria de classificação, estão sujeitos ao pagamento 
de € 3 (três euros) por disciplina;

• Expirados os prazos de inscrição TODOS os alunos ficam sujeitos ao 
pagamento suplementar de 25 €.

• A validação da inscrição fica provisória até que sejam feitos os pagamentos 
necessários;

• Para efeitos de inscrição nas provas e exames, considera-se aluno abrangido pela 
escolaridade obrigatória todo aquele que iniciou o ano letivo2021/2022 sem ter 
completado 18 anos de idade. 





Plataforma de Inscrição

• PIEPE   https://jnepiepe.dge.mec.pt



Registo na aplicação PIEPE
Paraproceder à inscrição tem de se registar na PIEPE.
A aplicação de Registo destina-se:
- Ao encarregado de educação de alunos menores de idade
- Ao aluno quando maior de idade.






















