
 

 

 

“Plataforma de Inscrição eletrónica em provas e 

Exames – PIEPE” 

Esta plataforma destina-se a todos os candidatos à realização de: 

▪ Provas Finais 

▪ Exames Finais Nacionais  

▪ Provas de Equivalência à frequência  

▪ Provas a nível de escola  

 

➢ A inscrição eletrónica na PIEPE é obrigatória e da responsabilidade do Encarregado 

de educação ou dos alunos (quando maiores de idade). 

 

➢ Aceder através do linK: https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login 

 

➢ Ao aceder à PIEPE, existe, na parte superior, o manual de utilizador (extenso)/ajudas em 

vídeo (com a duração de 1 a 2 minutos) /FAQ que poderão ser úteis. 

➢ Os prazos de inscrição constam do Decreto-Lei n 27-B_2022 

o 1ª fase de exames: 25 de março a 4 de abril. 

o 2ª fase de exames: (por confirmar). 

É possível fazer a inscrição após 4 de abril, através do pagamento de uma multa. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PIEPE 

1) Registo – efetuado pelo encarregado de educação ou aluno quando maior 

2) Inscrição – introdução de dados do aluno e inscrição em provas e exames 

Para os alunos do ensino secundário que apenas pretendem a emissão  da Ficha ENES 

e não realizam exames no presente ano letivo: 

3) Pedido de Ficha ENES   

 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
https://iave.pt/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-Lei-n-27-B_2022.pdf


 

 

 

Notas: 

 

1) os alunos que se inscreveram na PIEPE, no ano transato, já terão o utilizador definido 

e alguns dados preenchidos. 

2) Os alunos que deixaram de ser menores, atingindo a maioridade, e cujo registo, no ano 

transato, foi feito pelo respetivo encarregado de educação, terão de fazer novo registo. 

3) se após várias tentativas não conseguir inscrever-se na PIEPE deverá entrar em 

contacto com a escola de inscrição. 

 

ATENÇÃO: 

Antes de proceder à inscrição na PIEPE 

✓ o aluno que não tenha cartão de cidadão deve solicitar junto da escola de inscrição a 

atribuição de um número interno; 

✓ Os alunos sem processo individual na escola de inscrição, incluindo os alunos fora da 

escolaridade obrigatória e que não se encontrem a frequentar qualquer escola, devem 

submeter, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

      a) Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua; 

      b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas 

anteriormente. 

 

Pagamento de Propinas de inscrição: 

✓ nas situações em que é necessário efetuar pagamento de inscrição, a validação fica 

provisória, só passando a definitiva, após o respetivo pagamento.  

✓ O pagamento efetua-se presencialmente na secretaria e aplica-se a: 

                     .alunos fora da escolaridade obrigatória (Considera-se aluno abrangido pela 

escolaridade obrigatória todo aquele que iniciou o ano letivo 2021/2022 sem ter completado 

18 anos de idade) 

         .alunos que se inscrevam para melhoria de classificação final da disciplina 

apenas para efeitos de acesso ao ensino superior; 

                     .alunos excluídos por faltas; 

                     .alunos que se inscrevem fora de prazo. 



 

 

 

Validação da inscrição pela escola 

✓ após a submissão da inscrição na plataforma com sucesso, é enviado um email: 

▪ a confirmar a inscrição (inscrição aceite)  

ou  

▪ a informar da necessidade de proceder a alguma retificação, tendo apenas 

2 dias úteis.  

 

Para saber como proceder à inscrição na PIEPE, podes aceder à informação disponível na 

respetiva plataforma e ou aceder ao link: 

https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-plataforma-de-inscricao-eletronica-

piepe 

 

Caso seja necessário algum apoio ou esclarecimento de dúvidas, podem contactar os 

Serviços Administrativos da Escola Sede do AEI, de acordo com o horário de 

atendimento, através do número de telefone 234 320 130, ou do e-

mail     exames.documentacao@ageilhavo.pt 

 

https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-plataforma-de-inscricao-eletronica-piepe
https://www.dge.mec.pt/perguntas-frequentes-plataforma-de-inscricao-eletronica-piepe
https://escolas.aglousa.com/agrupamento/horarios-de-atendimento/
https://escolas.aglousa.com/agrupamento/horarios-de-atendimento/
mailto:exames.documentacao@ageilhavo.pt

