
ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO DAMÁSIO - Ano letivo 2021-2022 

 

DATAS DOS PEDIDOS DE CONSULTA E REAPRECIAÇÃO DOS EXAMES NACIONAIS – 2ª FASE      Sala: Biblioteca 

Afixação dos 

resultados da 

2ª fase 

5 de agosto  (6.ª feira) 

Pedido de 
consulta de 

provas 

5 e 8 de agosto 

(6.ª e 2.ª feira) 

 

O requerimento para consulta de cada prova, Modelo 09/JNE, em formato PDF editável, 

disponibilizado em https://www.dge.mec.pt/modelos, deve ser descarregado, preenchido e 

enviado para o correio eletrónico recursos@aeolivais.pt , pelo encarregado de educação ou pelo 

próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido à diretora da escola. 

Simultaneamente com o modelo, deve ser enviada fotocópia do talão comprovativo de 

pagamento, um por cada prova, no valor de 7 euros, para:   

Conta: Agrupamento Escolas de Santa Maria dos Olivais 

BIC: IGCPPTPL 

IBAN: PT50 0781 0112 01120012959 66 
 

O requerimento tem de ser enviado, no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da publicação da 

respetiva classificação. 

O requerimento será devolvido ao requerente, servindo este de recibo. O requerente deve 
informar no email: 

- o nome do aluno; 
- o código da prova que pretende consultar; 
- se pretende a cópia da(s) prova(s) em suporte digital (formato pdf) ou em suporte papel. 
 

Receção de 
cópias das 

provas 

 

9 de agosto 

(3.ª feira) 

           14h/16h 
 

Na data indicada, as cópias da prova realizada, em suporte digital (formato pdf) ou em suporte 
papel, serão enviadas/levantadas, mediante a apresentação do talão de pagamento. 
 

https://www.dge.mec.pt/modelos
mailto:recursos@aeolivais.pt


Pedido de 

reapreciação 

e respetiva 

alegação 

10 e 11 de agosto 

 (4.ª e 5.ª feira)  

 

   10h/12h e 14h/16h 

 

 

O requerimento deve ser formalizado, nos dias indicados, através do Modelo 11/JNE / 

2022, dirigido ao Presidente do JNE.  

O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no 

Modelo 11-A/JNE/ 2022. 

 

Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem, preferencialmente, ser 

preenchidos em formato digital, disponíveis em https://www.dge.mec.pt/modelos, 

Modelo 10/JNE, ou Modelo 11/JNE e Modelo 11-A/JNE, sendo descarregados, 

preenchidos e enviados para o correio eletrónico recursos@aeolivais.pt , juntamente 

com o talão do comprovativo do pagamento (um por cada prova, no valor de 25 euros), 

efetuado na loja escolar ou por transferência bancária. 

Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações e/ou erro na 

atribuição da classificação aos itens de seleção, o requerente deve apresentar o Modelo 

10/JNE devidamente preenchido, não havendo, neste caso, lugar a alegação nem sendo 

devido o depósito de qualquer quantia.  

Afixação dos 
resultados da 
reapreciação 

dos exames da 
2.ª fase 

29 de agosto  (2.ª feira) 

Para mais informações consultar a Norma 02/JNE/2022, capítulo III. 
Modelo 09/JNE – Pedido de consulta de provas. 

Modelo 10/JNE- Pedido de reapreciação exclusivamente sobre erro na soma das cotações e/ou erro na atribuição da classificação aos 

itens de seleção. 

Modelo 11/JNE - Pedido de reapreciação da prova. 

Modelo 11-A/JNE- Alegação justificativa do pedido de reapreciação da prova. 

A Diretora 

Jesuína Maria da Silva Miranda Pereira 

https://www.dge.mec.pt/modelos
mailto:recursos@aeolivais.pt


Nota importante: 

Quaisquer esclarecimentos, dúvidas ou pedidos de informação relacionados com este assunto 

devem ser enviados exclusivamente para o e-mail da equipa de recursos: recursos@aeolivais.pt. 

Se solicitados para qualquer outro e-mail, os encarregados de educação / alunos correm o risco 

de os mesmos não serem encaminhados atempadamente, inviabilizando o pedido de envio das 

cópias da prova e a sua eventual reapreciação. 

mailto:recursos@aeolivais.pt

