Agrupamento de
Escolas de Penalva do Castelo

Direção

PROVAS E EXAMES 2022
Informamos e disponibilizamos a todos os interessados, especialmente os alunos do ensino secundário que
se propõem realizar exames nacionais, e respetivos encarregados de educação no caso de aqueles serem menores,
o seguinte:
1. Despacho Normativo nº 7-A/2022, de 24 de março, que regulamenta as provas de avaliação externa e
de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário.
2. Decreto-Lei nº 27-B/2022, de 23 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias
relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de
acesso ao ensino superior.

3. Do JNE – Júri Nacional de Exames:
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Norma 1, com as instruções para a realização dos exames, calendário da 1ª e da 2ª Fase,
identificação de todas as provas e respetivo código, bem como dos cursos do ensino secundário
e respetivo código.
Manual de Instruções PIEPE – Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames em
2021/2022 (acessível em https://jnepiepe.dge.mec.pt), com instruções claras e ilustradas para
o Registo prévio na plataforma e para a Inscrição no(s) Exame(s), pelo Aluno e seu Encarregado
de Educação ou pelo Aluno maior de idade.
FAQ’S PIEPE – Inscrições 2022: Perguntas Frequentes e respetivas Respostas.
Guia Adaptação Exames 2022, para alunos com necessidades específicas.

4. Da DGES – Direção Geral do Ensino Superior ( https://www.dges.gov.pt/pt ):
4.1.

Guia Geral de Exames 2022 (https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/guia-geral-de-exames2022), com link direto para:
4.1.1. Pedido de senha para a candidatura (só alunos que se candidatam este ano) e acesso à
Ficha ENES.
4.1.2. Acesso à plataforma PIEPE, também.
4.2.
Pré-requisitos de acesso: o candidato deve verificar se o(s) cursos(s) a que pretende aceder
exige pré-requisitos e, se sim, terá de se inscrever nos mesmos.
Os alunos e encarregados de educação que necessitem de esclarecimentos adicionais ou
experimentem dificuldades no processo de inscrição devem contactar a escola, de preferência a Área de
Alunos da Secretaria.

Calendarização das ações
Prazos
Ação
Inscrição
Validação pela escola
Eventual retificação pelo
enc. de educação ou
aluno, quando maior

1.ª fase
Ensino
Ensino
básico secundário
25/03 a 04/04
25/03 a 08/04
2 dias úteis após
receção do e-mail

Penalva do Castelo, 28 de março de 2022

2.ª fase
Ensino básico
1.º ciclo
2º e 3.º Ciclos
19/07 e 20/07 12/07 e 13/07
19/07 a 21/07 12/07 a 14/07

Ensino
secundário
19/07 e 20/07
19/07 a 21/07

2 dias úteis após receção do e-mail
A Diretora, Rosa Figueiredo

