
 

 

PEDIDOS DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E EXAMES (RECURSOS 2020) 

  

AFIXAÇÃO DAS PAUTAS DOS EXAMES NACIONAIS 1 ª fase: 3/08/2020 (2ª. feira) 

 

PEDIDO DE CONSULTA DA PROVA: 3 e 4 de agosto de 2020 (2ª e 3ª. feiras) 

Requerimento de consulta da prova através do Modelo 09/JNE (em formato PDF editável), disponível na página eletrónica 

da escola. O requerimento deve ser descarregado, preenchido e enviado para o seguinte correio eletrónico: 

recursos@escamoes.pt, sendo dirigido ao diretor da escola.  

Nota: no caso de o aluno ser menor, o requerimento será enviado pelo seu encarregado de educação. 

 

ENVIO DA CÓPIA DA PROVA PARA OS ALUNOS: 4 e 5 de agosto de 2020 (3ª.e 4ª. feiras)  

Envio em suporte digital e formato PDF. O envio é gratuito. 

 

FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO: 6 e 7 de AGOSTO de 2020 (5 ª e 6 ªfeiras, das 9:30 às 13:00 

horas)  

O requerimento deve ser formalizado nos 2 dias úteis após a receção da cópia da prova, através do Modelos 11/JNE 

(dirigido ao Presidente do JNE) e 11-A/JNE (alegação justificativa). 

 



 

 

Quando a alegação não for redigida no Modelo 11-A JNE, deve ser anexada ao referido modelo, o qual serve de folha de 

rosto. 

 

Os modelos devem, obrigatoriamente ser preenchidos em formato digital, estando disponíveis na página da escola, em 

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

 

Os modelos deverão ser descarregados, preenchidos e entregues presencialmente no Secretariado de Recursos (sala da 

BE/CRE) antes de serem formalizados na secretaria da escola. 

 

Os modelos deverão ser também impressos e assinados para apresentação na secretaria da escola (ver horário), 

procedendo-se ao pagamento de 25 euros. No caso do recurso ser aprovado a importância será devolvida. 

 

A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente, mediante a assinatura do modelo e respetivo pagamento.  

 

Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma de cotações e/ou erro na atribuição da classificação aos itens 

de relação, 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.  

 

AFIXAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REAPRECIAÇÕES (1º FASE): 1 de setembro de 2020 

 

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

