AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
SECRETARIADO DE EXAMES - 2022

EXAMES - ENSINO SECUNDÁRIO
Consulta de Prova (Etapa 1)
2ª Fase - 2022
Informação aos Alunos
• Passo 1 - Carregar o cartão (2,5 euros por cada prova), na
papelaria da escola.
• Passo 2 – Preencher, em duplicado, o Modelo para o
requerimento da consulta de prova - Modelo 09/JNE.
Este impresso está disponível no átrio da escola (em formato
de papel), ou na página do Agrupamento - Separador “Provas
Finais e Exames Nacionais 2022”, ponto 17 (formato PDF
editável) ou em dge.mec.pt/modelos
• Passo 3 – Entregar os impressos nos serviços administrativos da
escola no próprio dia e/ ou no dia útil seguinte ao da
publicação da classificação (dias 5 e 8 de agosto) e efetuar o
pagamento.

Observações:
O Secretariado de Exames irá fazer todos os possíveis por
facultar a cópia da prova e o documento de classificação de
itens de prova até ao final do próprio dia de entrada do pedido
de consulta (17 horas).

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
SECRETARIADO DE EXAMES - 2022

EXAMES - ENSINO SECUNDÁRIO
Pedido de Reapreciação de Prova (Etapa 2)
2ª Fase - 2022
Informação aos Alunos
• Modelo para o requerimento de reapreciação da prova Modelo 11/JNE
• Modelo para a Alegação Justificativa – Modelo 11-A/JNE
Estes impressos estão disponíveis no átrio da escola (em
formato de papel), ou na página do Agrupamento - Separador
“Provas Finais e Exames Nacionais 2022”, ponto 17 (formato
PDF editável) ou em dge.mec.pt/modelos
• Estes Modelos devem ser entregues nos dois dias úteis
seguintes ao dia em que foi facultada a cópia da prova,
mediante o depósito da quantia de 25 € (vinte e cinco euros).
• Se tiver havido apenas erro na soma das cotações e/ ou erro na
atribuição da classificação aos itens de seleção, o aluno
apresenta apenas o Modelo 10/JNE, não havendo lugar a
alegação justificativa, nem ao depósito de qualquer quantia.
Quadro Resumo:
Dia de entrega da cópia da prova
pelo Secretariado de Exames
• 5 de agosto
• 8 de agosto

Prazo para apresentação do
pedido de reapreciação
• Até dia 9 de agosto
• Até dia 10 de agosto

