Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul ‐ 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Exames 2022
ENSINO SECUNDÁRIO
EXAMES FINAIS NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO
2022

PAUTAS FINAIS
1ª Fase
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Prazos de Afixação de Resultados da 1ª
Fase e de Inscrições na 2ª Fase - 2022
À atenção dos alunos do Ensino Secundário
Acontecimento
Afixação dos resultados dos Exames
Nacionais da 1ª fase

Data

Obs

19 de julho (3ªf)

Prazo de Inscrição na 2ª fase de
Exames Nacionais

19 e 20 de julho (até às 15:00)

Período de Realização dos Exames
Nacionais da 2ª Fase

21 a 27 de julho

É muito importante para a
organização da escola que a
inscrição seja feita no dia 19
de julho (3ªf)
Inscrição obrigatória na PIEPE
para quem pretender realizar
exames na 2ª FASE

Afixação dos resultados das
classificações dos Exames Nacionais 05 de agosto (6ªf)
da 2ª fase

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
Provas e Exames Nacionais
Prazo de inscrições:
2.º e 3.º Ciclos: de 12 a 13 de julho de 2022
1.º Ciclo e Ensino Secundário: de 19 a 20 de julho de 2022

Na 2.ª fase, o prazo de inscrição para a realização de provas
do 1.º Ciclo e do Ensino Secundário termina às 15h do dia
20 de julho de 2022.
Importante:
Se não tem o recibo do pedido de senha pode submeter a sua inscrição na PIEPE. Posteriormente,
procede à entrega do mesmo na escola de inscrição.
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Prazos de Reclamação – 1º Fase
À atenção dos alunos do Ensino Secundário
Os alunos que pretendam reclamar da classificação obtida nos exames nacionais e provas de
equivalência à frequência devem ter em atenção as datas a seguir indicadas:
Valor a
Acontecimento
Data
Como fazer?
Pagar

Afixação das
19 de julho
Pautas
Inscrição na 2ª
19 e 20 de julho
Fase

Pedido de
consulta de cópia
da prova da 1ª
fase

Entrega da
exposição com o
pedido de
reapreciação do
resultado da 1ª
fase
Afixação do
resultado da
reapreciação da
1ª Fase

---

---

preferencialmente no dia 19 de
julho (3ªf)

---

Opção 1: Preencher o modelo on-line
disponível em
https://www.dge.mec.pt/modelos
e enviar para exames.alunos@aesps.pt
Opção 2: Preencher o modelo on-line
disponível em
https://www.dge.mec.pt/modelos
e entregar presencialmente nos Serviços
Administrativos

19 e 20 de julho

2 dias úteis a contar
da data em que foi
entregue a cópia da
prova

Nota 1:
Em ambas as situações terão de ser respeitados os
prazos estabelecidos
Nota 2:
O aluno deve dar a indicação se pretende receber a
cópia da prova em papel ou em suporte digital
(formato pdf)
Podem entregar diretamente nos Serviços
Administrativos na Escola Secundária ou enviar
para exames.alunos@aesps.pt, sendo que no caso de
envio para o e-mail exames.alunos@aesps.pt,
deverão solicitar uma confirmação.

Preencher o modelo on-line disponível em
https://www.dge.mec.pt/modelos
e enviar para exames.alunos@aesps.pt
Dirigir-se à escola para validar o pedido.

3€

25 €

Ver página 58 (ponto 51)

https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/479.PDF

12 de agosto (6ªf)

Nota 1: o facto de se pedir consulta da prova não obriga a que se entregue o requerimento para
pedido de reapreciação.
Nota 2: caso seja dada razão ao aluno no seu pedido de reapreciação (na situação em que há
alteração da classificação para um valor superior), será devolvida a caução de 25 euros.
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Acesso ao E. Superior
2022/2023
Conclui o E. Secundário em 2021/2022, o que tenho de fazer para concorrer ao E. Superior?
Conclui o E. Secundário em ano letivo anterior a 2021/2022, o que tenho de fazer para concorrer ao E.
Superior?











Todos os Alunos que pretendam concorrer ao Ensino Superior têm de, obrigatoriamente, solicitar na
PIEPE (Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames) a Ficha ENES; incluindo os
alunos que não tenham efetuado qualquer exame nacional no presente ano letivo e que pretendam
concorrer novamente ao Ensino Superior, sendo que:
o Os alunos do 12º Ano que no ato de inscrição dos Exames Nacionais de 2022 manifestaram a
intenção de concorrer ao E. Superior já não necessitam de fazer o Pedido da Ficha ENES
na PIEPE, pois já está feito desde essa altura.
o Apenas os alunos que não realizaram em 2022 quaisquer exames (porque concluíram o E.
Secundário em ano letivo anterior, por exemplo) e pretendam concorrer, novamente, ao E.
superior têm de, obrigatoriamente, efetuar o pedido da Ficha ENES na PIEPE
o A Ficha ENES tem, apenas, a validade do ano letivo em que o aluno concorre.
Levantar nos Serviços Administrativos na Escola Secundária a Ficha ENES após terem efetuado o
pedido na PIEPE;
Na posse desse documento confirma se tens as tuas credencias de acesso à plataforma para candidatura
ao E. Superior. Consulta o teu e-mail, pois é para lá que elas foram enviadas. Em caso de dúvida passa
na Direção para falares com o prof. Carlos Silva.
Tem em atenção os prazos de candidatura (de 25 de julho a 8 de agosto de 2022);
Efetua,
dentro
do
prazo,
a
tua
candidatura
na
plataforma
on-line;
https://www.dges.gov.pt/online/Sessao/Iniciar.aspx
Após inserires as tuas opções (6 no máximo), submete a tua candidatura e guarda o recibo, podes
guardá-lo em pdf, se não o quiseres imprimir
Nota Importante: Se durante o prazo de candidatura pretenderes alterar as tuas opções podes fazê-lo
sem qualquer problema, sendo que basta entrares novamente na plataforma de candidatura on-line,
eliminares as opções que não te interessam, inserires as novas opções e no final submetes outra vez a
tua candidatura. Passa a valer a última submissão que fizeres. Guarda uma vez mais o recibo em versão
pdf com o nome que bem entenderes, acrescentando no final, versão 2.
Guia de Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público.
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-superior-candidatura-ao-ensino-superior-publico
______________________________________________________________________

Nota Breve:
A Ficha ENES apenas poderá ser entregue, a partir da próxima 2ªf, dia 25 de julho. Situações
muito urgentes, por motivos atendíveis, deverão entrar em contacto com os Serviços
Administrativos da Escola - 232720070
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Calendarização das ações para os exames finais nacionais do ensino
secundário e acesso ao ensino superior – 2022
Prazo

Ação

De 17/06 a 06/07 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário.
De 17/06 a 08/07 1.ª fase da componente oral dos exames nacionais de línguas estrangeiras.
Em 19/07

Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais e das provas de
equivalência à frequência.

De 25/07 a 08/08 Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
(2)
superior.
De 21/07 a 27/07 2.ª fase dos exames nacionais.
De 21/07 a 29/07 2.ª fase da componente oral dos exames nacionais de línguas estrangeiras
Em 05/08

Afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais e das provas de
equivalência à frequência.

Em 12/08

Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase.

Em 29/08

Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase.

Em 12/09 (2)

Divulgação do resultado da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
superior.

De 12/09 a 23/09 Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
(2)
superior.
Em 30/09 (2)

Divulgação do resultado da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
superior.

De 07/10 a 11/10 Apresentação da candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
(2)
superior.
Em 16/10 (2)

Divulgação do resultado da 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino
superior.

(1) Pode ter lugar uma 2.ª chamada para a realização dos pré-requisitos para algumas
instituições de ensino superior, nas condições e prazos fixados por deliberação da Comissão
Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Para informações sobre a existência, condições de
utilização e calendários, deve consultar a instituição de ensino superior em causa.
(2) Estas datas carecem de confirmação.
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