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Ensino Secundário – 11.º e 12.º anos 
 

 

 
Assunto: Inscrição nos Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência 

 

Informam-se todos os alunos do Ensino Secundário que: 

• Foi publicado o Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, que 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.  

• o prazo de inscrição para os Exames Finais Nacionais decorre de 24 de março a 15 de abril de 2021.  

• A 1.ª fase dos exames finais nacionais tem carácter obrigatório para todos os alunos autopropostos.  

• A realização de exames finais nacionais ocorre apenas nas disciplinas que sejam eleitas como 

provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior.  

• Os prazos de inscrição para admissão às provas de equivalência à frequência são os mesmos.  

• Os alunos que anularem a matrícula após o prazo de inscrição para a 1.ª fase devem inscrever-se ou 

atualizar a sua inscrição nos dois dias úteis seguintes ao da anulação da matrícula.  

• Os alunos do ensino secundário, que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram 

sem aprovação, devem inscrever-se nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas da 

avaliação sumativa final do 3.º período.  

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

ensinos básico e secundário, são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e 

exames, disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt  

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas no Guia Geral de Exames 2021 ou nos serviços de administração 

escolar. 

Mais se informa que os Exames Finais Nacionais do ensino secundário se realizam nos seguintes períodos: 

• 1.ª fase: 2 a 16 de julho de 2021  

• 2.ª fase: 1 a 7 de setembro de 2021  

Este calendário encontra-se afixado no placard destinado aos exames na escola sede e ainda na página do 

Agrupamento. 

O Subdiretor, 

Humberto Óscar P. Nascimento 
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