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CONSULTA, REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DE PROVAS E EXAMES – 1.ª FASE 

De acordo com o disposto nas instruções para realização, classificação, reapreciação e reclamação 

das Provas e Exames de 2022 (Norma 02/JNE/2022), informamos que: 

- Para formalização do Processo de Consulta e/ou Reapreciação e Reclamação, deverão os 

Encarregados de Educação/Alunos consultar as indicações constantes do Capítulo III da Norma 

02/JNE/2022, disponível no sítio do Agrupamento, e seguir os respetivos procedimentos; 

- As pautas de classificação dos exames finais nacionais da 1.ª fase são afixadas na escola no dia 

19 de julho; 

- Os enunciados dos Exames Nacionais da 1ª fase, bem como os respetivos critérios de 

classificação, encontram-se afixados na Escola Básica e Secundária de Pedrouços e disponíveis no 

sítio do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE): https://iave.pt/provas-e-exames/provas-e-

exames/provas-e-exames-finais-nacionais-es/ 

- O requerimento para Consulta de Prova (Modelo 09/JNE) deve ser descarregado, preenchido e 

enviado nos dias 19 e 20 de julho para o correio eletrónico: exames@aepedroucos.com 

- Os Modelos para Consulta, Reapreciação e Reclamação de Provas e Exames encontram-se 

disponíveis, em formato digital, para preenchimento em computador, no sítio do JNE, em: 

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

Modelo 09 - Requerimento para Consulta da Prova 

Modelo 10 - Requerimento para Retificação das Cotações 

Modelo 11 - Requerimento para Reapreciação de Prova 

Modelo 11- A - Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova 

Modelo 14 - Requerimento para Reclamação da Prova 

Modelo 14 - A - Alegação Justificativa da Reclamação da Prova 

- Encargos a pagar para pedido de consulta de prova: 0,20 € / folha A3 

- Depósito de requerimento para reapreciação da prova : 25 € (de acordo com art.º 47 do 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022) 

Informamos, igualmente, que o prazo de inscrição para a 2.ª fase decorre nos dias 19 e 20 de 

julho através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível em 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login 

 

 

O Secretariado de Exames do Agrupamento de Escolas de Pedrouços 
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