INFORMAÇÕES PARA EXAMES NACIONAIS_2021_2ª FASE

Os resultados da 2ª fase dos Exames Nacionais e das provas de Equivalência à Frequência, serão afixados na
Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, no dia 16 de setembro de 2021.

Fichas Enes e Certificados de Habilitações:

- O requerimento para pedido de Fichas Enes e Certificados de Habilitações é solicitado e preenchido nos
Serviços Administrativos.

- Os documentos requeridos estarão disponíveis para levantamento dois dias após o seu pedido nos Serviços
Administrativos.

- O respetivo pagamento será efetuado nos Serviços Administrativos quando aplicável (para alunos fora da
escolaridade obrigatória).

Consultas de Provas, disposto no ponto 50.1 da Norma 02/JNE:

- Requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) pode ser feito no próprio dia e no dia útil seguinte
ao da publicação da respetiva classificação em pauta, conforme o Guia Geral de Exames 2021 e a Norma nº
2/JNE/2021, disposto no ponto 50.1:
“No prazo máximo de um dia útil, (…) , devem ser facultados aos alunos as cópias da prova realizada, incluindo
o documento classificação de itens de prova, se aplicável, em suporte digital (formato pdf) ou em suporte
papel, mediante 61 Norma 02/JNE/2021 - Instruções: Realização | classificação | reapreciação| reclamação
o pagamento de encargos que deverão estar em linha com outros habitualmente praticados.”
Dia 16 e 17 de setembro:
 Receção do pedido no dia 16/09 - entrega no dia 17/09;
 Receção do pedido no dia 17/09 - entrega no dia 20/09.

-

Requerimento para consulta da prova deve ser preenchido em formato digital, disponível em
https://www.dge.mec.pt/modelos pelo encarregado de educação ou pelo próprio aluno, quando maior de
idade e enviado para o email: consultadeprova_espjal@aelavq.net
- No email deve ser identificado o nome do aluno e a(s) disciplina(s) pretendida(s).

- O respetivo pagamento (1,00€/por disciplina) será efetuado nos Serviços Administrativos da Escola.

Escola Secundária Professor José Augusto Lucas
Sede do Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas
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Reapreciações de Provas, disposto no ponto 50.2 da Norma 02/JNE:
“O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes ao prazo mencionado no n.º 50.1.,
através do Modelo 11/JNE, (…).”

- Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem ser preenchidos em formato digital, disponíveis
em https://www.dge.mec.pt/modelos e enviados para o email: examesnacionais_espjal@aelavq.net
- No email deve ser identificado o nome do aluno a(s) disciplina(s) pretendida(s).
 Modelo 10/JNE - Requerimento para Retificação das Cotações;
 Modelo 11/JNE - Requerimento para Reapreciação de Prova;
 Modelo 11-A/JNE - Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova.

- O requerimento de reapreciação deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes à receção da prova:
 Receção da cópia da prova a 17/09 – entrega da reapreciação até ao dia 21/09;
 Receção da cópia da prova a 20/09 – entrega da reapreciação até ao dia 22/09.

- O respetivo pagamento (25,00€/por disciplina) será efetuado nos Serviços Administrativos.

Linda-a-Velha, 13 de setembro de 2021
A Coordenadora Técnica,

Rute Maria

Assinado de forma digital
por Rute Maria Matos da

Matos da Graça Graça Gonçalves
Dados: 2021.09.14
Gonçalves
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