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Exames Finais Nacionais/Provas de Equivalência à Frequência | 2022 
Despacho Normativo n.º 10-A/2022 
Norma 02/JNE/2022 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Afixação dos resultados das Provas Finais (9.º ano) da 1.ª Fase  ------ 11/07/2022  

Afixação dos resultados dos Exames Nacionais da 1.ª Fase  ------------- 19/07/2022  

 

Inscrições para a 2.ª Fase de Provas e Exames 
 

Prazos 
  12 e 13 de julho (Provas Finais - 9.º ano) 
 
  19 e 20 de julho (Exames Nacionais – Ensino Secundário) 

 

Pedido da ficha ENES (alunos do 12.º ano) 
O pedido é efetuado nos serviços administrativos da escola, após a afixação dos resultados 
da 1.ª fase (a partir do dia 19 de julho). 

Nota: nesta fase, já todos os candidatos ao ensino superior devem estar na posse da sua 
senha de acesso ao ensino superior. Se estás nesta situação, confirma se já tens a tua. 
 

Processo de Reapreciação de Provas/Exames 

1.º Momento: Pedido de Consulta 

Requerimento – Modelo 09/JNE Prazos: 19 e 20 de julho  

Fornecimento da cópia da prova  Prazos: 1 dia útil a contar do pedido de 

consulta 
2.º Momento: Formalização do Pedido 

Requerimento – Modelo 11/JNE 
Alegação – Modelo 11-A/JNE 

Prazos: 2 dias após ter sido facultada cópia da 

prova ao aluno  

Nota: Se o fundamento do pedido de reapreciação for apenas a retificação da cotação, deve 

ser apenas preenchido o Modelo 10/JNE   

Processo de Reclamação 

 
Requerimento – Modelo 
14/JNE Alegação – Modelo 14-
A/JNE  

Prazos: 2 dias após terem sido afixados os 
resultados da reapreciação, seguindo os 
mesmos trâmites do processo de 
reapreciação. 

Nota: Os Modelos do JNE referidos para os processos de reapreciação e reclamação devem, 

preferencialmente, ser preenchidos em formato digital e estão disponíveis em 

https://www.dge.mec.pt/modelos e também na página eletrónica do agrupamento 

https://www.aeairaes.pt. Estes modelos devem ser descarregados, preenchidos e enviados para o 

correio eletrónico da escola (geral@aeairaes.pt) para serem impressos, assinados e apresentados nos 

serviços administrativos da Escola Básica e Secundária de Airães.  

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