De: Secretariado de Exames
Para: E.E. dos alunos do 11º e 12º Anos
28/03/2022
Caros Pais,
Informamos que se encontra aberto o período de inscrições para a realização de Exames Nacionais do Ensino
Secundário. Recordamos que, de acordo com a deliberação de 17 de março de 2022, foram prorrogadas as
condições excecionais de conclusão do Ensino Secundário, havendo lugar à realização de exames nacionais
apenas para efeitos de acesso ao ensino superior.
As inscrições ocorrem até dia 4 de abril de 2022, através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e
Exames (PIEPE), disponível no endereço https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login.
Antes do preenchimento, o aluno:
 deve verificar se os dados constantes na plataforma INOVAR estão atualizados e corretos;


ler

o

manual

de

instruções

de

preenchimento

da

inscrição

(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/manual_piepe_2022.pdf);
 que não seja portador de cartão de cidadão, tem de solicitar junto da escola de inscrição a atribuição
de um número interno;


do 12.º ano, que pretenda candidatar-se ao ensino superior público, deve requerer uma senha de
acesso à candidatura e anexar na plataforma PIEPE o recibo deste pedido. O pedido de atribuição de
senha é efetuado no sítio de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior – em
https://www.dges.gov.pt/pt .

No preenchimento:
No campo de identificação de escola, há outra escola que partilha o nome do colégio. O JNE já foi contactado
e o ajuste será feito, se possível, até ao final do dia de hoje. Neste campo, selecionar Colégio Nossa Senhora
da Paz e não Colégio de Nossa Senhora da Paz.
Os encarregados de educação devem estar atentos ao email com que se registaram na plataforma PIEPE
(verificar Spam), já que só terão 2 dias para fazer as correções necessárias dos campos considerados
inválidos.
Com os melhores cumprimentos,
O Secretariado de Exames
Assunção Martins
secretariadoexames@colegiodapaz.com.pt
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A Direção
Maria Sousa Soares
mariasousasoares@colegiodapaz.org

