
 

  
  

 

AVISO 

Prazos de Inscrição para as provas de equivalência à frequência dos 1º, 2º e 3º Ciclos, 

provas finais e provas a nível de escola do 3º ciclo do ensino básico 

 

Conforme o ponto 1 do artigo 4º do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março, são 

autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência do ensino básico, os 

alunos cujas situações se encontram identificadas no Quadro I do mesmo Despacho (em anexo a este 

aviso). 

 

De acordo com o ponto 2 do mesmo artigo, “os alunos de Português Língua Não Materna (PLNM) dos 

1.º, 2.º e 3.º ciclos só podem realizar, respetivamente, a prova de equivalência à frequência dos 4.º e 6.º 

anos ou a prova final do 9.º ano de PLNM, na qualidade de autopropostos, de acordo com o Quadro I, 

nas seguintes situações: 

a) Estejam matriculados no ensino individual ou no ensino doméstico, mediante diagnóstico de nível de 

proficiência realizado pela escola de matrícula; 

b) Tenham frequentado os 4.º e 6.º anos de escolaridade e completem, respetivamente, 14 ou 16 anos 

até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação interna final; 

c) Tenham frequentado o 9.º ano até final do ano letivo e não tenham obtido aprovação na avaliação 

interna final.” 

 

A inscrição para a realização de provas e exames, no ano letivo 2021/2022, efetua-se através da 

Plataforma de Inscrição eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível no endereço 

https://jnepiepe.dge.mec.pt 

 

Antes de proceder ao registo na PIEPE, todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem 

de solicitar junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno, de acordo com os números 

9, 10, 11 e 12 das Disposições Comuns, capítulo IV da “NORMA 01/JNE/2022 – Instruções para a 

Inscrição nas Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário”. 

 

Perafita, 25 de março de 2022 

A Adjunta da Diretora 

Sandra Ferreira 
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