
 

 

 

Inscrições nos Exames Finais 
 

1. Alunos Autopropostos

São autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência do

bem como aos exames finais nacionais e às provas de equivalência à frequência

os alunos que se encontrem nas situações identificadas

Alunos que  

1. Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de

efeitos de acesso ao ensino superior.

2. Pretendam obter aprovação em disciplinas q

realizam provas de equivalê

nacionais quando existe essa oferta.

3. Tenham estado matriculados no ano terminal da di

anulado a matrícula até ao final da penúltima semana do 

e/ou prova de ingresso. 

4. Pretendam obter aprovação em discipl

frequentado, nas quais não 

matriculados no ano curricular em que essas 

e/ou complemento de currículo.

5. Estejam fora da escolaridade obrigatória, sejam detentores do 3.º 

habilitação equivalente, não se en

todas as disciplinas, até ao final da

6. Estejam matriculados no ensino individual ou

terminais das disciplinas, os exam

obedecendo às normas de transição e aprovação

7. Estejam matriculados nos CCH do ensi

independentemente do númer

disciplina 

8. Tenham ficado excluídos por faltas no a

alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Estatuto do 

provas na 2.ª fase desse mesmo

9. Frequentem o 12.º ano de escolaridade

útil do 3.º período. 

10. Sejam dos CCH, incluindo os do 

próprios, dos cursos com planos próprios, dos cursos

secundário, que estejam a frequentar 

realizar exames, exclusivamente, para provas de ingresso.
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Inscrições nos Exames Finais Nacionais  202

Alunos Autopropostos 

São autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência à frequência do

finais nacionais e às provas de equivalência à frequência

os alunos que se encontrem nas situações identificadas no quadro seguinte: 

Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de

efeitos de acesso ao ensino superior. 

Pretendam obter aprovação em disciplinas que frequentaram até ao final do 

realizam provas de equivalência à frequência, as quais são substituídas por exames finais 

nacionais quando existe essa oferta. 

Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita o 

ao final da penúltima semana do 3.º período letivo, para aprovação 

Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente do 

frequentado, nas quais não estejam matriculados, desde que estejam ou tenham estado

no ano curricular em que essas disciplinas são terminais, para prova de ingresso 

currículo. 

Estejam fora da escolaridade obrigatória, sejam detentores do 3.º ciclo do 

, não se encontrem matriculados ou tenham anulado a matrícula em 

todas as disciplinas, até ao final da penúltima semana do 3.º período. 

Estejam matriculados no ensino individual ou no ensino doméstico, realizam, 

terminais das disciplinas, os exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência, 

obedecendo às normas de transição e aprovação dos cursos científico-humanísticos.

Estejam matriculados nos CCH do ensino recorrente e pretendam obter aprovação, 

independentemente do número de módulos capitalizados e do regime de frequência da 

Tenham ficado excluídos por faltas no ano terminal da disciplina, pela aplicação do previsto na 

4 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e pretendam realizar 

2.ª fase desse mesmo ano escolar. 

Frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado mudança de curso, até ao 5.º dia 

Sejam dos CCH, incluindo os do ensino recorrente, dos CAE, dos CP, dos CCT com planos 

com planos próprios, dos cursos vocacionais, ou outros cursos de nível 

dário, que estejam a frequentar ou tenham concluído um processo RVCC 

exclusivamente, para provas de ingresso. 
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acionais  2021 

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

finais nacionais e às provas de equivalência à frequência do ensino secundário, 

Pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso para 

ue frequentaram até ao final do ano letivo, 

substituídas por exames finais 

sciplina a que respeita o exame ou prova e 

3.º período letivo, para aprovação 

diferente do 

estejam ou tenham estado 

disciplinas são terminais, para prova de ingresso 

ciclo do ensino básico ou de 

ou tenham anulado a matrícula em 

no ensino doméstico, realizam, nos anos 

equivalência à frequência, 

humanísticos. 

aprovação, 

regime de frequência da 

aplicação do previsto na 

Aluno e Ética Escolar e pretendam realizar 

curso, até ao 5.º dia 

CCT com planos 

vocacionais, ou outros cursos de nível 

ou tenham concluído um processo RVCC e pretendam 



 

 

11. Pretendam terminar os seus percursos 

357/2007, de 29 de outubro.

12. Pretendam realizar melhorias de classificação que relevam apenas pa

ingresso 

 
 

2. QUAIS OS EXAMES FINAIS A REALIZAR
 

Os alunos autopropostos, dependendo

 

I. Provas de equivalência à frequência

secundário, as quais são substituídas por

II. exames finais nacionais apenas nas 

de acesso ao ensino superior. 

III. exames finais nacionais

secundário. 

Para mais informações consulte, por favor, 

22 de março. 

 

3. FASES DOS EXAMES 
 

3.1. Os exames finais nacionais e as 

fases, 1ª Fase e 2ª Fase. 

3.2. Os exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência, são 

realizados na 1.ª fase, sem prejuízo 

para as melhorias de nota. 

3.3. Podem realizar exames finais nacionais 

a) Não tenham obtido aprovação

como provas de ingresso;

b)  Pretendam realizar melhoria de nota

fase, no mesmo ano escolar, relevando o seu resultado apenas como

ingresso. 

 

 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª L
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1 nº 2 de Quarteira

EB1 da Fonte Santa - EB23 de Quarteira- Escola Secundária Drª Laura Ayres

Pretendam terminar os seus percursos formativos, nos termos estabelecidos 

357/2007, de 29 de outubro. 

Pretendam realizar melhorias de classificação que relevam apenas para efeitos 

QUAIS OS EXAMES FINAIS A REALIZAR 

alunos autopropostos, dependendo da sua situação, realizam: 

Provas de equivalência à frequência, para a aprovação de disciplinas 

são substituídas por exames finais nacionais quando exista essa oferta. 

apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso

de acesso ao ensino superior.  

exames finais nacionais  para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 

consulte, por favor, os artigos 13.º e 14.º dos Despacho Normativo 10

Os exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência deco

 

s exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência, são 

, sem prejuízo do legalmente estabelecido para os alunos excluídos por faltas e 

 

Podem realizar exames finais nacionais na 2.ª fase, os alunos que: 

Não tenham obtido aprovação nas disciplinas ou nos exames finais nacionais realizados na 1.ª fase 

como provas de ingresso; 

melhoria de nota em qualquer disciplina cujo exame tenham realizado

fase, no mesmo ano escolar, relevando o seu resultado apenas como classificação de prova
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tivos, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

ra efeitos de provas de 

 e conclusão do ensino 

quando exista essa oferta.  

provas de ingresso para efeitos 

de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 

dos Despacho Normativo 10-A/2021, de 

provas de equivalência à frequência decorrem em duas 

s exames finais nacionais e as provas de equivalência à frequência, são obrigatoriamente 

o legalmente estabelecido para os alunos excluídos por faltas e 

nas disciplinas ou nos exames finais nacionais realizados na 1.ª fase 

em qualquer disciplina cujo exame tenham realizado na 1.ª 

classificação de prova de 



 

 

4. MELHORIA DE CLASSIFICAÇÕES

É permitida a realização de exames para 

classificação de prova de ingresso

março). 

 

NOTA: Significa isto que os alunos 

Classificação Final da Disciplina

Este ponto é aplicável também a disciplinas concluídas em anos anteriores.

 

 

5. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
 

5.1. As inscrições para a 1ª Fase

decorrem até ao dia 15 de abril

 

Alunos que 

Pretendam obter aprovação em disciplinas que frequentaram 

até ao final do ano letivo, realizam provas de equivalência à 

frequência, as quais são substituídas por exames finais 

nacionais quando existe essa oferta.

Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a 

que respeita o exame ou prova e anulado a matrícula até ao 

final da penúltima semana do 3.º período 

aprovação e/ou prova de ingresso.

Frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado 

mudança de curso, até ao 5.º dia útil do

 

5.2.  As inscrições para a 2ª Fase

decorrem entre 2 e 6 de agosto
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MELHORIA DE CLASSIFICAÇÕES 

realização de exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado 

classificação de prova de ingresso. (cf. artigo 15.º do Despacho Normativo n.º 10

os alunos podem melhorar a classificação da prova de ingresso

Classificação Final da Disciplina e consequentemente a média do ensino secundário. 

aplicável também a disciplinas concluídas em anos anteriores. 

PRAZO DAS INSCRIÇÕES 

1ª Fase das Provas de Equivalência à Frequência e Exames Nacionais 

15 de abril, excetuando os casos seguintes: 

Prazo de inscrição para a 1ª Fase

Pretendam obter aprovação em disciplinas que frequentaram 

até ao final do ano letivo, realizam provas de equivalência à 

frequência, as quais são substituídas por exames finais 

nacionais quando existe essa oferta. 

Nos dois dias úteis

afixação das pautas

sumativa final do

3.º período letivo

Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a 

que respeita o exame ou prova e anulado a matrícula até ao 

final da penúltima semana do 3.º período letivo, para 

aprovação e/ou prova de ingresso. 

De 24 de março a

15 de abril ou,

nos dois dias úteis

anulação da matrícula

Frequentem o 12.º ano de escolaridade e tenham solicitado 

mudança de curso, até ao 5.º dia útil do 3.º período. 

Nos dois dias úteis

deferimento do

mudança de curso

ª Fase das Provas de Equivalência à Frequência e Exames Nacionais 

2 e 6 de agosto. 

LAURA AYRES 
EB1 nº 2 de Quarteira 

Escola Secundária Drª Laura Ayres 

, relevando o seu resultado apenas como 

15.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de 

podem melhorar a classificação da prova de ingresso, mas não a 

e consequentemente a média do ensino secundário.  

as Provas de Equivalência à Frequência e Exames Nacionais 

de inscrição para a 1ª Fase 

úteis seguintes ao da 

afixação das pautas de avaliação 

sumativa final do 

3.º período letivo. 

De 24 de março a 

ou, após 15 de abril, 

nos dois dias úteis seguintes ao da 

matrícula. 

dois dias úteis seguintes ao 

deferimento do pedido de 

de curso. 

das Provas de Equivalência à Frequência e Exames Nacionais 



 

 

6. ALUNOS SEM CARTÃO DE CIDADÃO NACIONAL

 

Todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão nacional

de inscrição a atribuição de um número interno

O número interno deve ser solicitado aos serviços administrativos, através do email 

secretaria@esla.edu.pt, com a indicação do 

 

7. ALUNOS CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR EM 2021
 

7.1. Os alunos candidatos ao Ensino Superior em 2021

Ensino Superior em www.dges.gov.pt

 

ATENÇÃO: Todo o aluno que 

pedido de senha, necessita do 

 

7.2. Este pedido dever ser feit

(através do upload na plataforma).

 

8. INSCRIÇÃO NOS EXAMES NACIONAIS

As inscrições para a realização dos exames f

do ensino secundário são efetuadas através da plataforma 

exames (PIEPE), disponível em

 

8.1. FICHA ENES 

Os alunos que pretendam candidatar

anteriores têm que solicitar a emissão da ficha ENES, uma vez que as dos anos anteriores não são 

válidas. A ficha ENES é requerida através da plataforma PIEPE (campo 5), p

ao registo conforme indicado

 

 

 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª L
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1 nº 2 de Quarteira

EB1 da Fonte Santa - EB23 de Quarteira- Escola Secundária Drª Laura Ayres

ALUNOS SEM CARTÃO DE CIDADÃO NACIONAL 

seja portador de cartão de cidadão nacional tem de solicitar junto da escola 

um número interno. 

deve ser solicitado aos serviços administrativos, através do email 

, com a indicação do NOME DO ALUNO, ANO E TURMA

ALUNOS CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR EM 2021 

ao Ensino Superior em 2021 devem solicitar a SENHA DE ACESSO

www.dges.gov.pt.  

Todo o aluno que não seja portador de cartão de cidadão nacional

necessita do número interno. 

Este pedido dever ser feito antes da inscrição nos exames e deverá acompanhar a inscrição

upload na plataforma). 

INSCRIÇÃO NOS EXAMES NACIONAIS 

As inscrições para a realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência 

são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e 

, disponível em 

https://jnepiepe.dge.mec.pt 

que pretendam candidatar-se ao Ensino Superior apenas com exames realizados em anos 

anteriores têm que solicitar a emissão da ficha ENES, uma vez que as dos anos anteriores não são 

válidas. A ficha ENES é requerida através da plataforma PIEPE (campo 5), pelo que deverão proceder 

indicado no ponto 9. 

LAURA AYRES 
EB1 nº 2 de Quarteira 

Escola Secundária Drª Laura Ayres 

tem de solicitar junto da escola 

deve ser solicitado aos serviços administrativos, através do email 

NOME DO ALUNO, ANO E TURMA. 

SENHA DE ACESSO ao 

seja portador de cartão de cidadão nacional, para efetuar o 

deverá acompanhar a inscrição 

equivalência à frequência 

eletrónica em provas e 

se ao Ensino Superior apenas com exames realizados em anos 

anteriores têm que solicitar a emissão da ficha ENES, uma vez que as dos anos anteriores não são 

elo que deverão proceder 



 

 

8.2. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
 

1. Os alunos sem processo individual

seguinte, incluindo os alunos fora da escolaridade obrigatória e que não

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 
 

2. Os alunos referidos no número anterior declaram, através da plataforma de inscrições,

situação de vacinas se encontra atualizada, podendo a escola solicitar comprovativo

informação. 

3.  Os alunos dos cursos de educação e formação 

cursos de aprendizagem, desenvolvimento de processo de reconhecimento, validação e

certificação de competências 

realizam exames finais nacionais

documento comprovativo de conclusão do curso

entidade formadora, ou declaração em como se encontram a frequentar os cursos, a qu

também especificar a data prevista para a sua conclusão.

4. No processo de inscrição

documentos apresentados 

 

IMPORTANTE: Os documentos comprovativos 

importados informaticamente pela plataforma

 

9. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA 

EM PROVAS E EXAMES (PIEPE)
 

A plataforma inscrição eletrónica em provas e exames

preenchimento da inscrição por parte do encarregado de educação ou do aluno quando maior de idade 

esclarecendo sobre todos os procedimentos da inscrição 

 

MUITO IMPORTANTE 

Para que a inscrição seja realizada com sucesso, deve 

procedimentos que nele constam
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DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

sem processo individual na escola de inscrição, definida nos termos do número

seguinte, incluindo os alunos fora da escolaridade obrigatória e que não

qualquer escola, devem submeter, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

) Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua;

) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente.

Os alunos referidos no número anterior declaram, através da plataforma de inscrições,

situação de vacinas se encontra atualizada, podendo a escola solicitar comprovativo

Os alunos dos cursos de educação e formação (CEF), educação e formação de adultos

cursos de aprendizagem, desenvolvimento de processo de reconhecimento, validação e

certificação de competências (RVCC), cursos profissionais e os do ensino recorrente

realizam exames finais nacionais em escolas diferentes das frequentadas

documento comprovativo de conclusão do curso, emitido pela respetiva escola ou outra 

entidade formadora, ou declaração em como se encontram a frequentar os cursos, a qu

também especificar a data prevista para a sua conclusão. 

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.

Os documentos comprovativos necessários à validação da inscrição são 

importados informaticamente pela plataforma (upload) durante a inscrição.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA 

EM PROVAS E EXAMES (PIEPE) 

inscrição eletrónica em provas e exames possui um manual

preenchimento da inscrição por parte do encarregado de educação ou do aluno quando maior de idade 

esclarecendo sobre todos os procedimentos da inscrição eletrónica. 

Para que a inscrição seja realizada com sucesso, deve ler atentamente o manual

que nele constam.  
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na escola de inscrição, definida nos termos do número 

seguinte, incluindo os alunos fora da escolaridade obrigatória e que não se encontrem a 

qualquer escola, devem submeter, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

) Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua; 

adquiridas anteriormente. 

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 

, educação e formação de adultos (EFA), 

cursos de aprendizagem, desenvolvimento de processo de reconhecimento, validação e 

ensino recorrente, que 

escolas diferentes das frequentadas, submetem 

, emitido pela respetiva escola ou outra 

entidade formadora, ou declaração em como se encontram a frequentar os cursos, a qual deve 

solicitar os originais dos 

para verificação da sua autenticidade ou das declarações prestadas. 

necessários à validação da inscrição são 

(upload) durante a inscrição. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO ELETRÓNICA 

manual que visa apoiar o 

preenchimento da inscrição por parte do encarregado de educação ou do aluno quando maior de idade 

ler atentamente o manual e seguir todos os 



 

 

9.1. REGISTO, ATIVAÇÃO DE CONTA NA PIEPE
 

A. O registo na plataforma é feito pelo EE ou pelo aluno, 

B. Para efetuar o registo na PIPE siga as instruções

 

         IMPORTANTE: Anote o 

 

C. Certifique-se que coloca um 

processo de validação, o meio de comunicação entre a escola e o EE/aluno.
 

D. Após o registo, ser-lhe

acesso. Este link está ativo apenas por 
 

E. Para preencher os dados solicitados na plataforma irá necessitar dos seguintes documentos:

• Cartão de cidadão do EE e do aluno (no caso de alunos sem cartão de cidadão nacional, o 

número interno atribuíd

• Boletim de vacinas do aluno

• No caso de alunos candidatos

atribuição de Senha de Acesso ao Ensino Superior

acompanhar a inscrição
 

F. Ativada a conta, se o seu educando:

• for menor de idade 

PIEPE e para Adicionar o aluno à conta do EE

nacionais/ provas de equivalência à frequência, siga

pág. 22 . 

• aluno maior de idade

 

MUITO IMPORTANTE: Concluída a

à sua caixa de correio eletrónico caso a escola 

O prazo de retificação das inscrições efetuadas através

de dois dias úteis após o pedido de r
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ATIVAÇÃO DE CONTA NA PIEPE E INSCRIÇÃO NOS EXAMES

O registo na plataforma é feito pelo EE ou pelo aluno, quando maior. 

na PIPE siga as instruções das págs.7 e 8 do manual

Anote o NOME DE UTILIZADOR e a PASSWORD, pois irá necessitar dele

se que coloca um email que consulte frequentemente, pois este será, durante o 

processo de validação, o meio de comunicação entre a escola e o EE/aluno.

lhe-á enviado um email com um link para validar o seu email e ativar o 

cesso. Este link está ativo apenas por 15 minutos. 

Para preencher os dados solicitados na plataforma irá necessitar dos seguintes documentos:

Cartão de cidadão do EE e do aluno (no caso de alunos sem cartão de cidadão nacional, o 

atribuído pela escola, vide ponto 5 deste documento

Boletim de vacinas do aluno – para verificar se tem as vacinas em dia;

alunos candidatos ao Ensino Superior em 2021, o 

atribuição de Senha de Acesso ao Ensino Superior – este 

acompanhar a inscrição. 

, se o seu educando: 

for menor de idade -  siga as instruções das págs.9 a 13 do manual 

Adicionar o aluno à conta do EE. Para proceder à 

/ provas de equivalência à frequência, siga as instruções do manual a partir

aluno maior de idade- siga as instruções das págs.32 a 38 do manual

Concluída a inscrição, esta é submetida à escola para validação

de correio eletrónico caso a escola o contacte para proceder a alguma retificação

de retificação das inscrições efetuadas através da plataforma, quando solicitadas pela escola, é 

após o pedido de retificação. 
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E INSCRIÇÃO NOS EXAMES 

8 do manual. 

irá necessitar deles. 

, pois este será, durante o 

processo de validação, o meio de comunicação entre a escola e o EE/aluno. 

á enviado um email com um link para validar o seu email e ativar o 

Para preencher os dados solicitados na plataforma irá necessitar dos seguintes documentos: 

Cartão de cidadão do EE e do aluno (no caso de alunos sem cartão de cidadão nacional, o 

pela escola, vide ponto 5 deste documento); 

para verificar se tem as vacinas em dia; 

ao Ensino Superior em 2021, o recibo do pedido de 

este documento tem de 

págs.9 a 13 do manual para registo do EE na 

 INSCRIÇÃO nos exames 

as instruções do manual a partir da 

págs.32 a 38 do manual. 

para validação. Deve estar atento 

contacte para proceder a alguma retificação.  

quando solicitadas pela escola, é 



 

 

10. PAGAMENTOS  

10.1. O pagamento de inscrição, no ensino secundário, é aplicável a:
 

• alunos fora da escolaridade obrigatória

• alunos que se inscrevam para melhoria de classificação de exames f

releva apenas como classificação de prova de ingresso 

• os alunos excluídos por faltas

• alunos que se inscrevem fora de prazo 

qualquer que seja o número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição correspondente, 

quando aplicável. 

10.2. Os pagamentos são feitos nos serviços administrativos, mediante agendamento.

 
 

NOTA: Nas situações em que há lugar ao 

provisória, convolando-se a inscrição em

 

11.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I. Caso não consiga fazer o upload d

deve proceder à entrega ou apresentação dos mesmos, presencialmente na escola de inscrição

mediante agendamento. 

II. Caso não possua equipamento informático

mediante agendamento, realizá

III. Os agendamentos, sempre que necessários, devem ser feitos, preferencialmente, através do número 

289 301 863. 

 

Eventuais dúvidas devem ser reme

escola, através de enderenço eletrónico 

Agrupament
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O pagamento de inscrição, no ensino secundário, é aplicável a: 

alunos fora da escolaridade obrigatória-  €3 (três euros) por disciplina; 

alunos que se inscrevam para melhoria de classificação de exames finais nacionais, cujo resultado 

releva apenas como classificação de prova de ingresso - €3 (três euros) por disciplina

os alunos excluídos por faltas- €3 (três euros) por disciplina; 

alunos que se inscrevem fora de prazo - pagamento suplementar de €25 (vi

qualquer que seja o número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição correspondente, 

Os pagamentos são feitos nos serviços administrativos, mediante agendamento.

Nas situações em que há lugar ao pagamento da inscrição a validação da inscrição fica 

se a inscrição em definitiva após o respetivo pagamento

 

fazer o upload dos documentos necessários para efeitos de inscrição, na PIEPE, 

proceder à entrega ou apresentação dos mesmos, presencialmente na escola de inscrição

não possua equipamento informático para efetuar a inscrição na plataforma, poderá, 

mediante agendamento, realizá-la na escola sede do Agrupamento.  

Os agendamentos, sempre que necessários, devem ser feitos, preferencialmente, através do número 

devem ser remetidas ao Diretor de Turma ou, no caso de alunos externos à 

escola, através de enderenço eletrónico secretaria@esla.edu.pt.  
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inais nacionais, cujo resultado 

por disciplina; 

€25 (vinte e cinco euros), 

qualquer que seja o número de disciplinas, acrescido da propina de inscrição correspondente, 

Os pagamentos são feitos nos serviços administrativos, mediante agendamento. 

validação da inscrição fica 

definitiva após o respetivo pagamento. 

necessários para efeitos de inscrição, na PIEPE, 

proceder à entrega ou apresentação dos mesmos, presencialmente na escola de inscrição, 

para efetuar a inscrição na plataforma, poderá, 

Os agendamentos, sempre que necessários, devem ser feitos, preferencialmente, através do número 

tidas ao Diretor de Turma ou, no caso de alunos externos à 

 


