AVISO
Informamos que as inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência
dos ensinos básico e secundário decorrem no seguinte período:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
Inscrições através da plataforma disponível em

24 de março a 15 de abril

https://jnepiepe.dge.mec.pt

Antes da submissão da inscrição na plataforma:
 Os alunos que não sejam portadores de cartão de cidadão devem solicitar junto da escola de inscrição a atribuição
de número interno, através de email a enviar para secretaria@ageantoniogedeao.pt

Documentos a submeter na plataforma (conforme a situação concreta do aluno):



Recibo do pedido de senha para candidatura online (para alunos que pretendam candidatar-se ao Ensino Superior,
devendo o pedido ser efetuado em https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
Documento de Identificação ou Número Interno



Documento comprovativo das habilitações académicas / Declaração de frequência / Equivalências Estrangeiras *




Comprovativo de Residência ou do local de trabalho *
Comprovativo de Adaptações ao processo de avaliação

a)

a)

*a) Se for aluno interno ou o processo individual estiver na escola de inscrição, não será necessário submeter o documento.

Após a submissão da inscrição na plataforma:
 Os serviços administrativos procedem à validação das inscrições até 4 dias úteis após o termo dos prazos;
 O prazo de retificação das inscrições, quando solicitadas pela escola, é de 2 dias úteis após o pedido de retificação.

Encargos:
 Havendo lugar ao pagamento da inscrição, a validação fica provisória, passando a inscrição a definitiva após o

respetivo pagamento.

ENSINO BÁSICO

ENSINO SECUNDÁRIO

Is entos de qua l quer
pa ga mento

Is entos de qua l quer
pa ga mento

10 euros por fa s e

3 euros por di s ci pl i na

Pa ga mento úni co de
20 euros

Pa ga mento s upl ementa r
de 25 euros

Al unos excl ui dos por fa l ta s , no a no termi na l da di s ci pl i na

----

Ins cri çã o na 2ª fa s e
(3 euros por di s ci pl i na )

Os a l unos que s e i ns creva m pa ra mel hori a de cl a s s i fi ca çã o, cujo
res ul ta do rel eva a pena s como cl a s s i fi ca çã o de prova de i ngres s o

----

3 euros por di s ci pl i na

Art.º 8º Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março
Os a l unos i nternos e a utopropos tos a bra ngi dos pel a
es col a ri da de obri ga tóri a
Os a l unos a utopropos tos fora da es col a ri da de obri ga tóri a
Os a l unos que s e i ns creverem a pós os pra zos

Pagamentos:
 Com o cartão do aluno ou em numerário, nos serviços administrativos, mediante agendamento prévio ou
 Por transferência bancária para o IBAN abaixo, devendo enviar comprovativo da operação para o email
secretaria@ageantoniogedeao.pt com a indicação do aluno candidato.

Época especial de realização de provas e exames:
Alunos praticantes desportivos de alto rendimento e de seleções nacionais, grávidas, pais e mães estudantes e alunos
militares (art.º 38º e 39º do Despacho Normativo nº 10-A/2021).
Apresentam requerimento ao diretor da escola, que o remete ao Presidente do JNE. No caso dos alunos praticantes
desportivos de alto rendimento e de seleções nacionais, o requerimento deverá ser entregue até à 2ª quinzena de maio.

Legislação e ligações relevantes:
Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março
Despacho nº 1689-A/2021 de 12 de fevereiro (Novo calendário de Provas e Exames)
Guia Geral de Exames 2021
Norma 01/JNE/2021
Manual de Instruções – Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames
DGE – Perguntas Frequentes

Laranjeiro, 26 de março de 2021
O Diretor
José Manuel Godinho

