
  

Exames   Nacionais   2021   
  

  

  

Inscrições   da   2ª   fase   

  
  

A   aplicação   PIEPE   encontra-se   disponível   através   do   endereço:     

https://jnepiepe.dge.mec.pt   

  

Os  alunos  que   já  tenham  procedido  a  qualquer  inscrição  na  PIEPE ,  devem  aceder  à                

plataforma  usando  o  mesmo   nome  de  utilizador  e  a  mesma   palavra  passe .  Caso  se                

tenham  esquecido  dos  referidos  dados  de  acesso,  podem  solicitá-los  utilizando  a  ajuda              

disponibilizada  no  site  e/ou  na  secretaria  do  colégio  através  do  endereço             

cadsec@cad.edu.pt .   

  

Caso  o  aluno   não  esteja  ainda  inscrito  na  PIEPE ,  inicia  o  processo  nessa  plataforma                

desde  o  início,  ou  seja,  terá  que  se  registar  através  do  endereço  eletrónico               

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login  e  inscrever-se  nas  provas  de  equivalência  à          

frequência   ou   exames   finais   nacionais   pretendidos.   

Calendarização   Descrição   

2   agosto   Divulgação   dos   resultados   dos   Exames   da   1ªfase   

0h/1h   -   Portaria   2   do   Edifício   do   Colégio   

A   partir   das   8h   -   Portaria   2   do   Edifício   do   Colégio   

3   agosto   Levantamento   da   Ficha   Enes   na   secretaria   do   colégio   -   para   

alunos   que   tenham   terminado   o   12º   ano   

2   a   6   agosto   Inscrições   2ª   fase   

1   a   7   setembro   Realização   dos   exames   2ª   fase   

Calendarização   Descrição   Modo   

2   a   6   agosto   inscrições   2ª   fase   online   -   plataforma   PIEPE   

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
mailto:cadsec@cad.edu.pt
https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login


  

Processo   Reapreciação   

  
No   processo   de   reapreciação   há   a   considerar   duas   fases   distintas:     

  

a)   O  pedido  de  fotocópia  da  prova ,  que  se  destina  a  permitir  que  o  aluno  possa                  

conhecer  a  classificação  que  foi  atribuída  a  cada  questão,  que  será  realizada  de  modo                

remoto   através   do   endereço    exames.reapreciacoes@cad.edu.pt     

  

 b)   A  reapreciação  propriamente  dita  que  tem  início  quando  o  aluno  tem  acesso  à                 

cópia  da  prova  e  entende  prosseguir  o  processo  de  reapreciação  e,  por  esse  motivo,                

apresenta  o  requerimento  de  reapreciação  e  a  alegação,  que  se  realiza  presencialmente              

na   secretaria   do   colégio.     

  

  

  

  

  

Calendarização   Descrição   Modo   

2   e   3   agosto   requerimento   para   consulta   

de   prova   -    modelo   9     (1)   

online,   para   o   endereço:   

exames.reapreciacoes@cad.edu.pt   

3   e   4   agosto   disponibilização   da   cópia   

das   provas   

online,   para   o   endereço   onde   foi   

feito   o   requerimento.   

Exceto   as   provas   de   Desenho   A   e   

Geometria   Descritiva   que   serão   

levantadas   na   secretaria.   

5   e   6   agosto     formalização   do   pedido   -   

modelos   11   e   modelo   11-A    

(2)   

presencial,   na   secretaria   

31   agosto   afixação   dos   resultados   dos   

processos   de   reapreciação   

presencial,   junto   à   secretaria   

mailto:exames.reapreciacoes@cad.edu.pt
mailto:exames.inscricoes@cad.edu.pt


  

Notas:   

(1) O   requerimento    ( https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_09_2021e.pdf )     

terá  que  ser  preenchido  e  enviado  para  o  mail           

exames.reapreciacoes@cad.edu.pt ,  servindo  este  de  recibo  a  devolver  ao          

requerente.   

  

(2) A  entrega  do  modelo  11/JNE   ( https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_2021e.pdf )  e  da          

Alegação  Justificativa  11-A/JNE   ( https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11-a_2021e.pdf )  terão       

que  ser   entregues  presencialmente  na  secretaria ,  mediante  assinatura  e           

respetivo   pagamento.   

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_09_2021e.pdf
mailto:exames.reapreciacoes@cad.edu.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_2021e.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11-a_2021e.pdf

