Norma 01/JNE
ENSINO BÁSICO:

1.º e 2-º ciclos - PEF
II.1. As provas de equivalência à frequência dos 1.º e 2.º ciclos realizam-se em duas fases, sendo a 1.ª fase
obrigatória, destinam-se aos alunos externos à escola e aos alunos internos que não se encontrem em
condições de aprovação ou que fiquem retidos por faltas e que completem, respetivamente, 14 e 16 anos
até 31 de agosto do presente ano escolar.
II.4. A gestão informática das inscrições e realização das provas de equivalência à frequência dos 1.º e 2.º
ciclos deve ser assegurada através de aplicações informáticas da responsabilidade da escola.

3-º ciclo - PEF
II.2. As provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo realizam-se em duas fases, de acordo com o Anexo I
do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, sendo:
a) 1.ª fase de carácter obrigatório para todos os alunos que não reúnam condições de aprovação na
avaliação sumativa interna do 3.º período, incluindo os alunos retidos por faltas;
b) A 2.ª fase destinada aos alunos que realizaram as provas de equivalência à frequência na 1.ª fase e que
não obtiveram aprovação.

II.3. As inscrições para as provas de equivalência à frequência para os alunos autopropostos do ensino
básico, realizam-se nos seguintes prazos:

II.9. Síntese informativa sobre as condições de admissão para as duas fases das provas de equivalência à
frequência do 3.º ciclo

ENEB:
II.5. No 3.º ciclo, é utilizado o programa informático ENEB (versão de 2020), o qual permite a gestão das
inscrições, a recolha e análise dos resultados das provas de equivalência à frequência, o fluxo de provas entre
escolas e agrupamentos do JNE, bem como o apuramento da situação escolar dos alunos.
II.6. O programa informático ENEB de apoio à realização e classificação das provas tem que ser instalado em
todas as escolas em que efetivamente os alunos realizem as provas.
II.7. A fim de precaver eventuais atrasos nos cronogramas das ações, as escolas deverão estar atentas a todas
as atualizações do programa ENEB que são disponibilizadas pelo suporte técnico.
II.8. Quaisquer dúvidas relativas à utilização do programa informático ENEB deverão ser colocadas, em
primeiro lugar, aos técnicos que integram os agrupamentos do JNE ou então ao gestor nacional, através do
seguinte endereço eletrónico:

ENSINO SECUNDÁRIO:

III.2. Os alunos autopropostos do ensino secundário devem, consoante o seu percurso escolar, inscrever-se
para a realização de exames finais nacionais, exames a nível de escola de línguas estrangeiras equivalentes
a Exames nacionais, exames a nível de escola e provas de equivalência à frequência do ensino secundário,
quando pretendam:
a) Realizar provas de equivalência à frequência, para aprovação de disciplinas e conclusão do ensino
secundário, as quais são substituídas por exames finais nacionais quando exista essa oferta;
b) Realizar exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso;
c) Realizar exames finais nacionais para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como
classificação de prova de ingresso.
III.3. À exceção dos alunos retidos por faltas, os alunos do ensino secundário referidos no ponto anterior têm
de se inscrever obrigatoriamente para a 1.ª fase das provas e exames do ensino secundário dos 11.º e 12.º
anos de escolaridade.
IV. 16. Os alunos autopropostos inscrevem-se na escola que frequentam ou onde tenham o seu processo
escolar.
IV. 17. Os alunos autopropostos não matriculados podem inscrever-se, mediante comprovativo, em escola
diferente da frequentada ou daquela onde tenham concluído o curso, desde que se encontre na sua área de
residência ou local de trabalho.
III.5. Os alunos do ensino secundário que anularem a matrícula numa determinada disciplina, após a
penúltima semana do 3.º período letivo (APÓS 19 DE MAIO), estão impedidos de realizar exame final
nacional ou prova de equivalência à frequência nessa disciplina, no presente ano letivo, pelo que a escola
deverá informar claramente os alunos das consequências de tal opção.
III.6. O exame final nacional de Inglês, código 550, passa a substituir a prova de equivalência à frequência
código 367, pelo que o referido exame poderá ser realizado para conclusão da disciplina de Língua
Estrangeira – Inglês, da componente de formação geral dos cursos científico-humanísticos, além de poder
assumir a valência de prova de ingresso. A classificação final da disciplina é a obtida na prova de exame, quer
para aprovação quer para melhoria da classificação que releva apenas para a prova de ingresso, com a
ponderação prevista para os exames nacionais de língua estrangeira.
III.11. A inscrição para a realização de exames finais nacionais na 2.ª fase é obrigatória.
III. 7. Tendo em consideração as normas constantes no Regulamento e no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de
abril, apresenta-se:
a) No Anexo III, uma síntese informativa sobre as possibilidades de admissão às duas fases dos exames
finais nacionais e provas de equivalência à frequência, por tipo de aluno;

Candidatura ao ensino superior
III.23. Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público devem pedir a senha de acesso
ao sistema de candidatura online e apresentar o recibo do pedido de atribuição de senha na escola
secundária onde se inscrevem para os exames nacionais, juntamente com o respetivo boletim de inscrição nos
exames.
III.8. A Ficha ENES 2020 é um documento necessário para a candidatura ao ensino superior e contém
informação sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino
secundário para várias fases de acesso e pode ser requerida pelos alunos na escola onde realizaram os exames
finais nacionais, em data posterior à da afixação das pautas com os resultados dos exames.
III.9. Caso um aluno pretenda candidatar-se ao ensino superior e não pretenda realizar exames no presente
ano letivo como se refere nas instruções para o preenchimento do campo 5 do boletim de inscrição (ver Anexo
IV), para efeitos de registo e posterior emissão da ficha ENES 2020, não há lugar ao pagamento da propina de
inscrição.
III.10. Este pedido pode ser efetuado até ao início do período de inscrições do ano escolar de 2020/2021,
desde que o aluno tenha reunido condições de acesso ao ensino superior até ao final do prazo de candidatura
à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.
III.12. Os exames realizados na 2.ª fase do calendário dos exames finais nacionais só podem ser utilizados,
como provas de ingresso, na candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tanto
no próprio ano escolar como nos dois anos subsequentes.
III.13. Na realização dos exames finais nacionais do ensino secundário da 1.ª e da 2.ª fases, há que ter em
consideração a existência de exames que satisfaçam a mesma prova de ingresso, de acordo com os quadros
seguintes:

III.14. Um exame final nacional realizado na 2.ª fase que satisfaça a mesma prova de ingresso de outro exame
realizado na 1.ª fase, do mesmo ano escolar, é considerado uma melhoria de classificação para essa prova
de ingresso, só podendo ser utilizado nesta qualidade na 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior.
III.15. Quando ocorrer a sobreposição de dois exames no mesmo dia e hora, o aluno inscreve-se e realiza
obrigatoriamente na 1.ª fase o exame, para aprovação ou melhoria de classificação que releva apenas para
prova de ingresso, correspondente à disciplina do seu plano de estudos, devendo inscrever-se para a 2.ª fase
no exame não realizado na 1.ª fase.
III.17. Quando se verificar a sobreposição a que se refere o n.º 15, mas entre duas disciplinas eleitas como
provas de ingresso não pertencentes ao plano de estudos do aluno, este, no ato de inscrição para a 1.ª fase,
opta por um dos exames, devendo inscrever-se para a 2.ª fase no exame não realizado na 1.ª fase.
III.18. Os exames realizados na 2.ª fase, referidos nos n.ºs 15 e 17, são equiparados a exames realizados na 1.ª
fase, a menos que satisfaçam a mesma prova de ingresso do exame realizado na 1.ª fase.
III.19. Nos casos referidos nos n.ºs 15 e 17, a inscrição na 2.ª fase só deve ser aceite se o aluno tiver realizado
o outro exame calendarizado para o mesmo dia/hora na 1.ª fase.
III.24. Os alunos devem consultar todas as informações relativas ao acesso ao ensino superior no Guia Geral
de Exames 2020.

ENES
III.21. No presente ano letivo, será utilizado o programa informático ENES (versão 2020) que permite a gestão
dos historiais dos alunos, do fluxo de provas entre escolas e agrupamentos do JNE, a gestão automatizada das
inscrições, para posterior remessa ao Júri Nacional de Exames (JNE) e no final do processo são disponibilizados
dados à Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), por via informática.
III.22. Quaisquer dúvidas relativas à utilização do programa informático ENES deverão ser colocadas, em
primeiro lugar, aos técnicos que integram os agrupamentos do JNE e em segundo lugar, ao gestor nacional,
através do seguinte endereço eletrónico:

IV.6. Os alunos dos cursos profissionais que realizam provas ou exames em escolas diferentes das
frequentadas, apresentam, no ato da inscrição, os documentos referidos no Regulamento das provas de
avaliação externa e das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário, incluindo o
documento comprovativo de conclusão do curso, emitido pela respetiva escola ou entidade formadora, ou
declaração em como se encontram a frequentar os cursos, a qual deve também especificar a data prevista
para a sua conclusão (Anexo IX - DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS , Pág. 51 da Norma
01/JNE/2020).
IV. 11. Aos alunos indocumentados é também atribuído um número interno de identificação, para efeitos de
inscrição.
IV. 12. O número interno de identificação é constituído por um código com nove dígitos, estando os dois
primeiros já impressos |4|0|, para o 3.º ciclo do
ensino básico,
e |2|0|, para o ensino secundário,
correspondendo os quatro dígitos seguintes ao
código
da
escola em que o aluno se inscreve e os três
últimos
dígitos ao número interno.
IV. 13. O número interno de identificação é
atribuído
sequencialmente a partir do número 001, de
forma
autónoma no 3.º ciclo e ensino secundário, podendo haver lugar a dois números internos 001, em cada escola,
de acordo com o seguinte exemplo para o ensino secundário:

IV. 24. Na classificação final dos cursos de nível secundário, regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, 5
de julho, na sua redação atual, não é incluída, desde o ano letivo de 2014/2015, a classificação da disciplina de
Educação Física, apenas sendo considerada no caso de os alunos pretenderem prosseguir estudos nesta área.
IV. 25. Na classificação final dos cursos de nível secundário iniciados ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017, de
5 de julho, e desenvolvidos no âmbito do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, deve considerar-se, no que
respeita à classificação obtida nas disciplinas de Educação Física e de Cidadania e Desenvolvimento, o disposto
no ofício-circular SDGE/2020/701 sobre esta matéria.
IV. 26. Para efeitos de emissão da ficha ENES 2020, os alunos dos cursos profissionais ao abrigo do DecretoLei n.º 139/2012, de 5 de julho, vocacionais e dos cursos artísticos especializados provenientes de escolas,
centros de formação ou outras entidades onde não se realizam provas/exames finais nacionais, devem
solicitar, junto da sua escola ou entidade formadora, declaração devidamente autenticada pelo responsável
competente, contendo informação relativa à classificação final de curso com e sem a inclusão da classificação
da disciplina de Educação Física.
Realização de provas e exames com adaptações
IV.1. Os alunos dos ensinos básico e secundário inscrevem-se nos prazos anteriormente estipulados, podendo
ser autorizada a aplicação de adaptações na realização de provas ou exames finais nacionais, de acordo com o
Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames JNE/2020.
IV.2. Quando aplicável, o requerimento é submetido pelo diretor da escola, de 9 de março a 10 abril na
plataforma eletrónica do JNE (https://area.dge.mec.pt/jneac).
IV. 19. Os alunos autopropostos que necessitam de autorização para aplicação de adaptações na realização
das provas ou exames finais e que pretendam inscrever-se em escola diferente da frequentada no presente
ano escolar, devem fazer prova da sua situação e requerer a aplicação de adaptações no ato da inscrição.
Realização de provas e exames em época especial
IV. 3.Os alunos praticantes desportivos de alto rendimento e participantes em seleções nacionais, do ensino
básico e do ensino secundário, inscrevem-se nos prazos estipulados para os restantes alunos, sendo o
requerimento para realização de provas e exames em época especial submetido pelo diretor da escola
diretamente na plataforma eletrónica do JNE (https://area.dge.mec.pt/jneadar), de acordo com as instruções
referidas na NORMA Alunos Praticantes Desportivos.

IV. 4. Podem ainda requerer a realização na época especial de provas e exames:
a) As grávidas, mães e pais estudantes ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 90/2001, de 20 de
agosto, alterada pela Lei n.º 60/2017, de 1 de agosto, sendo o requerimento submetido ao diretor da escola e
remetido pela escola ao JNE para despacho, pelas vias normais;
b) Os alunos militares em regimes de contrato (RC), de contrato especial (RCE) ou de voluntariado (RV)
conforme se encontra previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro, e pelos motivos
previstos nos n.º s 3 e 4 do artigo 12.º do mesmo diploma legal, se não puderem prestar provas de avaliação

nas datas fixadas, têm de entregar o requerimento ao diretor da escola e ser remetido pela escola ao JNE para
despacho, pelas vias normais.

III. 20. Elenco dos exames finais nacionais do ensino secundário.

EXAMES A NÍVEL DE ESCOLA EQUIVALENTES A EXAMES NACIONAIS CURSOS CIENTÍFICO HUMANÍSTICOS
DO ENSINO SECUNDÁRIO
DECRETO-LEI N.º 139/2012, DE 05 DE JULHO E DECRETO-LEI N.º 55/2018, DE 6 DE JULHO
(Despacho n.º 2285/2009, de 16 de janeiro, e Despacho n.º 2007-B/2013, de 1 de fevereiro)

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO
DECRETO-LEI N.º 139/2012, DE 05 DE JULHO E DECRETO-LEI N.º 55/2018, DE 6 DE JULHO

PROVAS A NÍVEL DE ESCOLA AUTORIZADAS PELO DIRETOR OU PELO PRESIDENTE DO JNE

Ao abrigo do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho

A Diretora
Paula Pais

