EXAMES 2021
INFORMAÇÃO SOBRE CONSULTA DE PROVA, PROCESSO DE REAPRECIAÇÃO E
MODELOS EDITÁVEIS PARA PREENCHIMENTO
Os Modelos JNE números 02, 09, 10, 11, 11-A, 14, e 14-A são para utilização por parte dos alunos/encarregados de
educação interessados e encontram-se disponíveis, em formato digital, para preenchimento em computador, no sítio do JNE,
em:

https://www.dge.mec.pt/modelos
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PEDIDO DE CONSULTA DA PROVA
- O requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em formato pdf editável, disponibilizado nas páginas eletrónicas das
escolas, deve ser descarregado, preenchido e enviado para o correio eletrónico secexames@ext.marista-lisboa.org, pelo
encarregado de educação ou pelo próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido ao diretor da escola.
- O requerimento é enviado/apresentado, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da publicação da respetiva classificação.

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. 51.2. O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes
ao prazo mencionado no n.º 50.1., 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.
- O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no Modelo 11-A/JNE.
- Quando a alegação não for redigida no Modelo 11-A/JNE, deve ser anexada ao referido modelo, o qual serve de folha de
rosto.
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PROVAS E EXAMES DO ENSINO SECUNDÁRIO - 2021 - 1ª Fase
DATAS (c)

AÇÕES
INSCRIÇÕES PARA 2ª Fase de
Exames

Plataforma
PIEPE

2 e 3 de
agosto

ENVIO DE CÓPIA DE CADA PROVA (a) Via email

3 e 4 de
agosto

Presencial 5 e 6 de

ALEGAÇÃO JUSTIFICATIVA (b)

Local

Envio por correio eletrónico para:

agosto

Modelo 11/JNE
e 11-A/JNE

Entre 6 e 20 de agosto

Horário

Plataforma PIEPE

Modelo 09/JNE, em
formato pdf editável (b)

Levantamento de CERTIFICADO Presencial Entre 2 e 6 de agosto
de HABILITAÇÕES e FICHA ENES
(d)
Presencial A partir do dia 9 de agosto
Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior de 2021 - 1ª fase

Custo
(unitário)

2 a 6 de agosto

REQUERIMENTO PARA CONSULTA DE Via email
PROVA (b)

ENTREGA DE REQUERIMENTO PARA
REAPRECIAÇÃO DE PROVA E RESPETIVA

Impressos

Via email

secexames@ext.marista-lisboa.org

Via email

(a)

25,00 €

Sala 8º A (em frente ao Centro de Recursos)

09.00 h - 11.30 h e das
14.30 h às 16.00 h

Sala 8º A (em frente ao Centro de Recursos)

09.00 h - 11.30 h e das
14.30 h às 16.00 h

09.00 h - 11.30 h e das
14.30 h às 16.00 h

Secretaria

Candidatura online, disponível no sítio de Internet da Direção-Geral do
Ensino Superior -

www.dges.gov.pt

(a) Cópia da Prova enviada para o email do encarregado de educação ou para o email institucional do aluno, quando maior de idade, 24 horas após receção do
requerimento para consulta.
(b) Todos os requerimentos para consulta de prova e reapreciação de prova devem ser obtidos através de download no website da Direção Geral de Educação, disponível
em http://www.dge.mec.pt/modelos ou em www.ext.marista-lisboa.org - Última Hora.
(d) - Após 30/7, documentos disponíveis para levantamento um dia útil, após entrega de requerimento/pedido.

Lisboa, 2 de agosto de 2021.

O Chefe de Serviços Administrativos
Carlos Manuel Fernandes
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