PROVAS E EXAMES 2021
Consulta / Reapreciação / Reclamação
Procedimentos
(de acordo com a norma 2.)
48. FASES DO PROCESSO
48.1. No processo de reapreciação há a considerar duas fases distintas:
a) A consulta das provas, que se destina a permitir que o aluno possa conhecer a classificação
que foi atribuída a cada questão da prova;
b) A reapreciação propriamente dita, que tem início quando o aluno, após a consulta da prova,
entende prosseguir o processo de reapreciação e, por esse motivo, apresenta o requerimento
de reapreciação e a alegação.
49. PEDIDO DE CONSULTA DA PROVA
49.1. O requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em formato pdf editável,
disponibilizado nas páginas eletrónicas das escolas, deve ser descarregado, preenchido e
enviado para o correio eletrónico disponibilizado pela escola, pelo encarregado de educação ou
pelo próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido ao diretor da escola.
49.2. O requerimento é enviado/apresentado, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da
publicação da respetiva classificação, servindo este de recibo a devolver ao requerente.
50. REALIZAÇÃO DA CONSULTA
50.1. No prazo máximo de um dia útil, após o prazo referido no número anterior, devem ser
facultados aos alunos as cópias da prova realizada, incluindo o documento classificação de
itens de prova, se aplicável, em suporte digito pagamento de encargos que deverão estar em
linha com outros habitualmente praticados.
51. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO
51.1. Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem, preferencialmente, ser
preenchidos em formato digital, disponíveis em https://www.dge.mec.pt/modelos, a
disponibilizar pelas escolas nas suas páginas eletrónicas, sendo descarregados, preenchidos e
enviados para o correio eletrónico disponibilizado pelas escolas, para posteriormente serem
impressos e assinados para apresentação na escola.
Correio electrónico para enviar documentos: exames@ejaf.pt

MODELOS JNE:

Modelo 09 - Requerimento para Consulta da Prova
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_09_2021e.pdf

Modelo 10 - Requerimento para Retificação das Cotações
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_10_2021e.pdf

Modelo 11 - Requerimento para Reapreciação de Prova
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_2021e.pdf

Modelo 11-A - Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11-a_2021e.pdf

Modelo 14 - Requerimento para Reclamação da Prova
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_14-a_2021e.pdf

Modelo 14 - A - Alegação Justificativa da Reclamação da Prova
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_14_2021e.pdf

Calendário de ações (Horário de Secretaria)
ENSINO BÁSICO 2021
1ª Fase
Pedido de Consulta Entrega de Prova Pedido de Reapreciação
19 julho
20 julho
até 22 julho
20 julho
21 julho
até 23 julho
2ª Fase
Pedido de Consulta Entrega de Prova
3 agosto
4 agosto
4 agosto
5 agosto

Pedido de Reapreciação
até 6 agosto
até 9 agosto

ENSINO SECUNDÁRIO 2021
1ª Fase
Pedido de Consulta Entrega de Prova Pedido de Reapreciação
2 agosto
3 agosto
até 5 agosto
3 agosto
4 agosto
até 6 agosto
2ª Fase
Pedido de Consulta Entrega de Prova
16 setembro
17 setembro
17 setembro
20 setembro

Pedido de Reapreciação
até 21 setembro
até 22 setembro

