Provas de Equivalência à Frequência — Regras gerais
1 — As provas de equivalência à frequência são realizadas nos três ciclos do ensino
básico e no ensino secundário, em duas fases com uma única chamada.
2 — Têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e
as aprendizagens essenciais relativas à totalidade dos anos em que as disciplinas
são lecionadas.
3 — As provas a que se referem os números anteriores são, obrigatoriamente,
realizadas em língua portuguesa, à exceção das provas de línguas estrangeiras.
4 — São autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à
frequência do ensino básico, os alunos que se encontrem nas situações
identificadas, respetivamente, no Quadro I.
5 — 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, 6.º
e 9.º anos, 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.
6 — A realização das provas de equivalências à frequência do ensino básico está
sujeita a inscrição nos termos e prazos definidos no Quadro I.
7 — As inscrições para a realização das provas de equivalência à frequência do
ensino básico, são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em
provas e exames, disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt.
8 — Após a submissão da inscrição na plataforma referida no número anterior, os
serviços de administração escolar procedem à validação das inscrições até quatro
dias úteis após o termo dos prazos fixados no Quadro I.
9 — Nas situações em que há lugar ao pagamento da inscrição, a validação a que
se refere o número anterior fica provisória, convolando-se a inscrição em definitiva
após o respetivo pagamento.
10 — O prazo de retificação das inscrições efetuadas através da plataforma referida,
quando solicitadas pela escola, é de dois dias úteis após o pedido de retificação.
11 — Mediante solicitação realizada na plataforma referida anteriormente, podem
ainda ser autorizadas pelo diretor da escola inscrições após o termo dos prazos
fixados no Quadro I, desde que se encontrem asseguradas as condições de
realização das provas.
12 — As inscrições na época especial realizam-se de acordo com o estabelecido
nos artigos 38.º e 39.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março.
13 — Em situações excecionais e fundamentadas os alunos podem proceder à
inscrição, apresentando os documentos exigidos no artigo seguinte, através da
escola, definida nos termos do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de
março, que confirma os respetivos dados.
14 — Os alunos sem processo individual na escola de inscrição, definida nos termos
do número seguinte, 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.
15 — Os alunos referidos no número anterior declaram, através da plataforma de
inscrições, que a sua situação de vacinas se encontra atualizada, podendo a escola
solicitar comprovativo dessa informação.
16 — No processo de inscrição, pode a escola, a qualquer momento, solicitar os
originais dos documentos apresentados para verificação da sua autenticidade ou
das declarações prestadas.
17 — Na submissão da inscrição na plataforma referida anteriormente, a
identificação da escola de inscrição corresponde, consoante a situação do aluno:
a) À escola que estão a frequentar ou onde têm o seu processo individual;
b) A uma escola da sua área de residência ou do seu local de trabalho, mediante
comprovativo;
c) À escola mais próxima da que frequentam, no caso de esta não realizar os
exames finais nacionais;
d) À última escola em que tenham frequentado o seu curso artístico especializado
ou uma escola, à sua escolha, que lecione esse curso artístico.
18 — Os alunos não matriculados e que pretendam realizar provas de equivalência
à frequência devem indicar, no ato de inscrição, uma escola em que sejam ou
tenham sido lecionadas as disciplinas correspondentes, devendo apresentar os
documentos referidos anteriormente.
19 — Não é permitida a inscrição em provas em mais de uma escola.
20 — Verificando-se a inscrição em mais do que uma escola em incumprimento do
disposto no número anterior, apenas são considerados válidas as provas
realizadas na escola onde ocorreu a primeira inscrição.
21 — Os alunos autopropostos do ensino básico abrangidos pela escolaridade
obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas as fases
das provas de equivalência à frequência.
22 — Os alunos autopropostos do ensino básico que se encontrem fora da
escolaridade obrigatória, estão sujeitos a um pagamento único de €10 (dez euros),
por cada fase em que se inscrevem.
23 — Os alunos do ensino básico que se inscrevam em provas de equivalência à
frequência depois de expirados os prazos de inscrição definidos no Quadro I estão
sujeitos ao pagamento único de €20 (vinte euros).
24 — Os valores previstos anteriormente constituem receita própria da escola.
Os alunos e Encarregados de Educação devem ler atentamente o Despacho 10A/2021, de 22 de março e a Norma 1/2021 do Júri Nacional de Exames (JNE).

QUADRO I
Prazos de inscrição para as provas de equivalência à
frequência dos 1.º, 2.º e 3.º ciclosdo ensino básico — 2021
Alunos autopropostos para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência
que:
1.

Estejam matriculados nas modalidades de ensino individual ou de ensino
doméstico.
2. Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar
qualquer escola e sejam detentores do ciclo de estudo anterior.
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3. Estejam fora da escolaridade obrigatória e que frequentem qualquer ano de
escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia
útil do 3.º período letivo.

4. Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente,
14 ou 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação na
avaliação interna final
5. Estejam no 9.º ano e não e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa
final (realizam, na 1.ª fase, provas de equivalência à frequência nas disciplinas com
classificação final inferior a nível 3 e, na 2.ª fase, as provas de equivalência à
frequência de disciplinas com classificação inferior a nível 3 que lhes permitam a
conclusão de ciclo).
6. Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14
ou 16 anos até ao final do ano escolar e tenham ficado retidos por faltas, por
aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de
5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar (realizam provas de
equivalência à frequência na 1.ª fase e, se aplicável, também na 2.ª fase).
7. Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, por
aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de
5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar (realizam provas de
equivalência à frequência na 1.ª fase e, se aplicável, também na 2.ª fase).
8. Pretendam concluir disciplinas da componente de formação específica de um
CAE cujo ano terminal frequentaram sem aprovação
9. Não tendo estado matriculados, pretendam concluir disciplinas da formação
que é específica de um CAE do ensino básico.

Prazos de
inscrição para a 1.ª
fase

Prazos de
inscrição
para a 2.ª
fase

De 24 de março a
15 de abril

De 24 de março a
15 de abril
ou,
após 15 de abril,
nos
dois dias úteis
após a anulação da
matrícula

19 e 20
de
julho
((3.º Ciclo)
e

Dois dias após a
afixação das pautas
de avaliação
interna final

26 e 27
de
julho
(1.º e 2.º
ciclos)

Dois dias após a
afixação das pautas
de avaliação
interna final

De 24 de março a
15 de abril

ANEXO – PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA EM PROVAS DE
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PIEPE)
1. O processo de inscrição para a realização de provas e exames, no ano letivo 2020/2021,
efetua-se através da PIEPE, a disponibilizar no endereço https://jnepiepe.dge.mec.pt.
2. 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.
3. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, acede à PIEPE e efetua o seu
registo, preenchendo obrigatoriamente todos os campos editáveis e selecionando, no final,
o botão “enviar”.
4. Para conclusão do processo de registo, o encarregado de educação ou o aluno, quando
maior, deverá aceder ao endereço de correio eletrónico indicado no registo (incluindo o
spam, lixo ou outros) e ativar o link que lhe foi enviado para validar a conta e ativar o acesso
à PIEPE.
5. Concluído o registo com sucesso, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior,
poderá proceder à inscrição, colocando o nome de utilizador e a palavra-passe definidas no
registo.
6. Na PIEPE, o encarregado de educação ou aluno, quando maior, deve ter em
consideração o seguinte:
a) No ensino básico, a identificação das escolas e das disciplinas com os respetivos códigos
é feita através de seleção na lista pré-definida disponibilizada para o efeito;
b) No ensino básico, o aluno autoproposto deve assinalar em que condições realiza as
provas;
7. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, que não apresente os documentos
necessários para efeitos de inscrição, através do carregamento de ficheiros na PIEPE,
procede à entrega ou apresentação dos mesmos, presencialmente na escola de inscrição
que procede à sua verificação e posterior validação dos respetivos campos.
8. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deverá verificar e confirmar todos
os dados antes de submeter a sua inscrição eletrónica.
9. Após a submissão da inscrição na PIEPE, os serviços de administração escolar procedem
à validação das inscrições até 4 dias úteis após o termo dos prazos fixados.
10. Na 2.ª fase do ensino básico, o prazo de validação previsto no ponto anterior passa a
ser de 1 dia útil.
11. O processo de validação pode iniciar-se logo após a receção da inscrição.
12. Caso o aluno tenha um campo inválido, a escola envia essa informação para o endereço
eletrónico utilizado na inscrição, de forma que o encarregado de educação ou o aluno,
quando maior, possa proceder à respetiva retificação.
13. A retificação da inscrição, quando solicitada pela escola, terá de ocorrer nos dois dias
úteis seguintes ao pedido.
14. No final da validação da inscrição, a escola envia um email ao encarregado de educação
ou aluno, quando maior, a comunicar que a sua inscrição se encontra validada com sucesso.

19. A inscrição de alunos após expirados os prazos de inscrição fixados, fica sujeita a
autorização do diretor da escola de inscrição.
20. Estas informações não dispensam a consulta do manual PIEPE-Instruções e do manual
PIEPE-Escolas disponíveis na mesma e, ainda, no sítio do JNE e na área escola.
21. As dúvidas que surjam por parte dos alunos/Encarregados de Educação durante o
processo de inscrição deverão ser colocadas ao Agrupamento.
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