
 

 

Aviso 
 

Exames Nacionais e de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário 
 

Afixação das pautas: dia 19 de julho 

 

❖ Pedido de consulta de prova: dias 19 e 20 de julho  

 

• Para solicitar consulta de prova:   
 
- Preenchimento em formato digital do Modelo 09/JNE por prova. 
 
 

- Envio por mail: secretaria@aefontespmelo.pt 
 
- Custo do pedido: 10 euros por prova. 

 
- Pagamento: efectuado presencialmente e em numerário nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento. 
 

      Entrega das cópias pela escola: 21 de julho 

 

❖ Pedidos de reapreciação: 22 e 25 de julho  

 

• Para solicitar reapreciação de prova:   
 
- Preenchimento em formato digital do Modelo 11/JNE dirigido ao Presidente do JNE. 
 

- A validação do modelo anterior é feita presencialmente e mediante depósito de 25 euros.  
 

- Pedido de reapreciação acompanhado de alegação justificativa no Modelo 11-A/JNE 
 

- Preenchimento do  Modelo 10/JNE se a reapreciação incidir só em erro de soma de cotações ou 
erro na atribuição da classificação aos itens de seleção. Não havendo neste caso lugar a alegação 
nem sendo devido o depósito de qualquer quantia.  

 

Nota 1 – Os pedidos de consulta e reapreciação devem ser feitos até às 16h do último dia para o 
efeito em cada caso. 

 
Nota 2 - Consultar: 

- Modelos 
 
- Despacho Normativo n.º 7-A/2020 de 5 de março 

 
- Norma 02/JNE/2022, em particular CAPÍTULO III: 

                                            “REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES” 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
mailto:secretaria@aefontespmelo.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_norma_02_-_2020_editavel.pdf
ttps://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_10_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/modelos


 

 

Aviso 
 

Provas Finais e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico (3º ciclos) 
 

 
Afixação das pautas: dia 11 de julho 

 

❖ Pedido de consulta de prova: dias 11 e 12 de julho 

 
- Preenchimento do Modelo 09/JNE por prova. 

 
- Envio por mail: secretaria@aefontespmelo.pt 
 
- Custo do pedido: 10 euros por prova. 

 
- Pagamento: efectuado presencialmente e em numerário nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento. 
 

 
Entrega das cópias pela escola: 13 de julho 

 

❖ Pedidos de reapreciação: 14 e 15 de julho  

 
- Preenchimento do Modelo 11/JNE dirigido ao Presidente do JNE. 
 

- Validação do modelo anterior feita presencialmente mediante depósito de 25 euros. 
 

- Pedido de reapreciação acompanhado de alegação justificativa no Modelo 11-A/JNE 
 

- Preenchimento do  Modelo 10/JNE se a reapreciação incidir só em erro de soma de cotações ou 
erro na atribuição da classificação aos itens de seleção. Não havendo neste caso lugar a alegação nem 
sendo devido o depósito de qualquer quantia.  

 
Nota 1 – Os pedidos de consulta e reapreciação devem ser feitos até às 16h do último dia para o 

efeito em cada caso. 
 
Nota 2 - Consultar: 

- Modelos 
 
- Despacho Normativo n.º 7-A/2020 de 5 de março 

 
- Norma 02/JNE/2022, em particular CAPÍTULO III: 

                                            “REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES” 
 
 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
mailto:secretaria@aefontespmelo.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_10_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/modelos


 

 

Aviso 
 

Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico (1º ciclo) 
 

 
Afixação das pautas: dia 19 de julho  

 

❖ Pedido de consulta de prova: dias 19 e 20 de julho  

 
- Preenchimento do Modelo 09/JNE por prova. 

 
- Envio por mail: secretaria@aefontespmelo.pt 
 
- Custo do pedido: 10 euros por prova. 

 
- Pagamento: efectuado presencialmente e em numerário nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento. 
 

 
      Entrega das cópias pela escola: 21 de julho 

 

❖ Pedidos de reapreciação: 22 e 25 de julho  

 
- Preenchimento do Modelo 11/JNE dirigido ao Presidente do JNE. 
 

- Validação do modelo anterior feita presencialmente mediante depósito de 25 euros. 
 

- Pedido de reapreciação acompanhado de alegação justificativa no Modelo 11-A/JNE 
 

- Preenchimento do  Modelo 10/JNE se a reapreciação incidir só em erro de soma de cotações ou 
erro na atribuição da classificação aos itens de seleção. Não havendo neste caso lugar a alegação nem 
sendo devido o depósito de qualquer quantia.  

 
Nota 1 – Os pedidos de consulta e reapreciação devem ser feitos até às 16h do último dia para o 

efeito em cada caso. 
 
Nota 2 - Consultar: 

- Modelos 
 
- Despacho Normativo n.º 7-A/2020 de 5 de março 

 
 

- Norma 02/JNE/2022, em particular CAPÍTULO III: 
                                            “REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES” 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
mailto:secretaria@aefontespmelo.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_10_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/modelos

