
EXAMES E PROVAS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2021 

 

AFIXAÇÃO DAS PAUTAS – 1ª FASE - 2 de agosto 

 

REAPRECIAÇÃO | Fases do Processo 

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 respetiva alegação. 

 

PEDIDO DE CONSULTA DA PROVA - 2 e 3 de agosto 

O requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em formato pdf editável, 

disponível em https://aeob.edu.pt/index.php/informacoes/exames, deve ser 

descarregado, preenchido e enviado para exames@aeob.edu.pt , pelo encarregado 

de educação ou pelo próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido ao diretor da 

escola. 
 

ENTREGA DA CÓPIA DA PROVA - 4 de agosto 

• A partir das 10:30 horas, serão facultadas aos alunos as cópias da prova 

realizada, incluindo o documento de classificação de itens de prova, se aplicável, 

em suporte digital (formato pdf) ou em suporte papel, mediante o pagamento de 

encargos (cartão do aluno). 

 

FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO 

• 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. 

• O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes à entrega da 

cópia da prova através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE. 

•  A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente mediante 

assinatura do modelo e respetivo pagamento. 

https://www.aefcastro.net/portal/index.php?view=article&id=773:exames-finais-nacionais-do-ensino-secundario-2021&catid=92
https://aeob.edu.pt/index.php/informacoes/exames
https://www.dge.mec.pt/modelos


• O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar 

no Modelo 11-A/JNE. 

• 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. 

 

MODELOS DISPONÍVEIS EM - https://www.dge.mec.pt/modelos 

Modelo 9 – Requerimento para Consulta de Prova  

Modelo 10 – Requerimento para Retificação das cotações  

Modelo 11 – Requerimento para reapreciação de prova  

Modelo 11- A - Alegação justificativa de reapreciação de prova  

  

Prazo de inscrição para a 2.ª fase de EXAMES - de 02 a 06 de agosto 

O processo de inscrição para a realização de provas e exames, no ano letivo 

2020/2021, efetua-se através da PIEPE, no endereço https://jnepiepe.dge.mec.pt 

(plataforma usada para a inscrição na 1.ª fase). 

 

https://www.dge.mec.pt/modelos
https://jnepiepe.dge.mec.pt/

