
  Provas e Exames Nacionais 2021/2022 
Afixação de resultados, pedidos de consulta e reapreciação de provas e exames 

2.ª fase (julho) 

 Afixação de resultados 05 de Agosto 

 Pedidos de consulta  
05 e 08 de Agosto (no próprio dia e no dia útil seguinte ao da 

publicação dos resultados) 

Procedimento: 

Entrega, na secretaria da Escola, do modelo preenchido e assinado 
pelo encarregado de educação ou enviado para o correio eletrónico 
da escola, essl@mail.telepac.pt ,pelo encarregado de educação ou 
pelo próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido à diretora da 
escola. 

Encargos: 5,00 €. 

Modelo a preencher:  09/JNE. 

Disponível para download (formato editável) em 
http://www.dge.mec.pt/modelos ou na Secretaria. 

 Entrega das cópias das 
provas (pela escola) 

09 de Agosto (dia útil seguinte ao fim do prazo para pedido de 

consulta). 

Local: Secretariado de exames (Sala azul). Horário: 14h às 17h. 

 Pedidos de reapreciação 
10 e 11 de Agosto (dois dias úteis seguintes ao fim do prazo 

para entrega das cópias). 

Procedimento: 

Entrega: Os modelos referentes ao processo de reapreciação 
devem, preferencialmente, ser preenchidos em formato digital, 
disponíveis em http://www.dge.mec.pt/modelos, a disponibilizar 
pela escola na sua página eletrónica, sendo descarregados, 
preenchidos e enviados para o correio eletrónico da escola, 
essl@mail.telepac.pt , para posteriormente serem assinados para 
apresentação na escola ou presencialmente na secretaria da Escola, 
dos modelos preenchidos e assinados pelo encarregado de 
educação. 

Encargos: 25,00 €. 

Modelos a preencher: 

·    11/JNE (requerimento para reapreciação de prova) e 

·    11-A/JNE (alegação justificativa de reapreciação de prova) ou 

·    10/JNE (requerimento para retificação das cotações). 

Disponíveis para download (formato editável) em 
http://www.dge.mec.pt/modelos ou na Secretaria. 

Nota: Se o requerimento de reapreciação incidir exclusivamente 
sobre erro na soma das cotações, não é devido o depósito de 
qualquer quantia. 

 Afixação de resultados do 
processo de reapreciação 

29 de agosto 
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 Pedido de consulta de exames 
 

Dias 05 e 08 de Agosto (serviços administrativos 
ou por correio electrónico: 
essl@mail.telepac.pt). 

 
 
 

 Entrega das cópias das provas 
 

Dia 09 de Agosto (Sala Azul. Horário: 14h às 17h) 
 
 
 

 Pedidos de reapreciação 
 

Dias 10 e 11 de Agosto (serviços administrativos 
ou por correio electrónico: 
essl@mail.telepac.pt). 
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