
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a Sr/a Presidente do Conselho Executivo/ Diretor/a,

Como é do vosso conhecimento, as inscrições para os Exames de Equivalência à

Frequência dos 1.e, 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico (alunos autopropostos), dos Exames

Nacionais e de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário (autopropostos) de 202L,

decorrem de24 de março a L5 de abril (1.4 Fase), dias 19 e 30 de julho (2.a Fase do 3.s Ciclo do

Ensino Básico), dias 26 e 27 dejulho (2.0 Fase dos Le e 2.e do Ensino Básico) e de 2 a 6 de

agosto para a 2.q Fase do Ensino Secundário.

Este ano a inscrição é feita na Plataforma de lnscrição Eletrónica em Provas e Exames

(PIEPE) no seguinte endereço: htps://inepiepe.dse.mec.pt.
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Ofício Circular n.e 5.0.0-024 / 2O2L

Data: 23/ 03/ 2O2L

Assunto:- lnscrições para a realização de Provas e

Exames - Conclusão do Ensino Básico e do Ensino

Secundário/ Acesso ao Ensino Superior em202L,

Vias ou Ofertas de Qualificação de Nível Básico e

Secundário:

- Cursos de Educação e Formação (CEF);

- Cursos Vocacionais (CV);

- Cursos Profissionais (CP);

- Cursos do Sistema de Aprendizagem (SA-IEFP);

- Cursos do Ensino Recorrente;

- Cursos de Educação e Formação de Adultos

(EFA);

- Processos de RVCC;

- Vias de Conclusão do Decreto-Lei ns 35712007, de

29 de Outubro.
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Solicita-se, assim, a atenção de V. Exa. para a leitura da Norma OL/JNE/2021, -

lnstruções para a inscrição: Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário (a

publicar na área escola do JNE), bem como do Despacho Normativo n.e LO-A12O21", de 22 de

março - Aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de

Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2O2O/2O21.

Solicita-se também a vossa atenção para os estabelecimentos escolares /instituições

que devem selecionar no ato da inscrição, para efeitos de realização das provas/ exames, de

acordo com as seguintes especificidades:

le - Na Escolo Secundário Frsncísco Fronco:

Os alunos que não frequentam os cursos científico-humanísticos, com o seguinte

enquadramento: ensino secundário recorrente, processos de reconhecimento, volidoção e

certificaçõo de competêncios (RVCC), cursos de educação e formação de adultos (EFA) com

equiporação acodémica oo 72.e qno, em escolas públicas e privadas, centros de formação ou

outras entidades, onde não se realizam provas ou exames nacionais;

2e - Na Escola Básica e Secundária Dr. Ângeto Augusto do Silva:

Os alunos que não frequentam os cursos científico-humanísticos, com o seguinte

enquadramento: cursos de educaçdo e formação (CEF), ensino profissionol (CP), cursos

vococionqis (CV), cursos de aprendizogem (IEFP), e outros de carócter profissionalizante (Cursos

de nível Secundório da EPHTM) com equiparação acodémica ao L2.e ono, em escolas públicas e

privadas, centros de formação ou outras entidades, onde não se realizam provas ou exames

nacionais;

3e - Os alunos que frequentam cursos de educoção e formoção (CEF), ensino

recorrente, cursos vocacionois (CV), ensino profissional (CP), processos de reconhecimento,

validação e certificaçõo de competêncios (RVCC), cursos de educoção e formação de adultos

(EFA) e outros de carócter profissionalizante com equiporação ocodémica oos 6.e, 9.e e L2.e

onos,em escolas públicas e privadas, onde se realizam provas ou exames nacionais, selecionam

a própria escola;
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4s - Os alunos que frequentam ou frequentaram cursos de educação e formação (CEF),

ensino recorrente, cursos vococionais (CV), ensino profissionat (Cp), processos de

reconhecimento, validação e czrtificoção de competêncios (RVCC), cursos de educação e

formação de adultos (EFA) e outros de corócter profissionolizante, com equiparoção acodémico

aos 6.e e 9'e anos, em escolas públicas e privadas, centros de formação ou outras entidades,

onde não se realizam provas oJ exames nacionais, selecionam a última escola pública que

tenham frequentado ou uma escola da sua área de residência ou local de trabalho;

5e - A Escolo Búsica e Secundário Prof. Dr. Francisco Freítas Bronco será o local de

inscrição e realização das provas e exames dos alunos residentes no porto Santo,

independentemente do modalidode de ensino frequentadq com equiparação académica aos 6.e,

9.e e L2.9 anos.

6s - O anexo - Vll da [\orma O7/JNE/2O2]. constitui modelo oficial usado no ato de

inscrição para as Provas de Equivalência à Frequência dos l-.e, 2.e e 3.e Ciclo do Ensino Básico e

Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário para os alunos provenientes das modalidades

mencionadas no ponto 5 das Disposições Comuns da Norma referida anteriormente.

7e - No ato de inscrição em Provas de Equivalência à Frequência do L.e Ciclo do Ensino

Básico, devem selecionar a escola pública/privada onde os alunos estão matriculados ou a

última escola pública/privada que tenham frequentado ou uma escola da sua área de

residência ou local de trabalho.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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