Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa
INFORMAÇÃO SOBRE EXAMES – CRONOGRAMA DE AÇÕES A REALIZAR - 2022
(CONSULTA DE PROVAS, REAPRECIAÇÕES E INSCRIÇÕES NA 2ª FASE) - ENSINO SECUNDÁRIO
As informações e os prazos que divulgamos são os estabelecidos no Despacho Normativo n.º 7-A/2022 e na Norma nº 02/JNE/2022 pelo que solicitamos o seu maior empenho no cumprimento das respetivas datas.
Estas informações não dispensam a leitura da legislação.

Endereço eletrónico de contacto:
USANDO sempre O

reapreciacoes@ae-aureliadesousa.com

ENDEREÇO ELETRÓNICO INSTITUCIONAL DO ALUNO
(os emails pessoais podem ir para SPAM)

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 9h – 13h e 14h – 16h | HORÁRIO DO SECRETARIADO (LabFísica): 9h – 13h e 14h – 16h

LOCAL

AÇÕES

DATA

TOMO
CONHECIMENTO
DOS RESULTADOS
DA 1ª FASE

19 de julho

Peço a ficha ENES

A partir de
19 de julho

Serviços administrativos

----------------------------------

Faço a candidatura
à primeira fase de
acesso ao ensino
superior

25/07 a
08/08

----------------------------------

Consultar
https://www.dges.gov.pt/online

PEÇO A CONSULTA
DE PROVA exame
realizado na 1ª fase

RECEBO / LEVANTO
A CONSULTA DE
PROVA exame
realizado na 1ª fase

19 e 20 de
julho

No prazo
máximo de 1
dia útil após
a data de
entrada do
pedido

PRESENCIAL
ESCOLA SECUNDÁRIA AURÉLIA
DE SOUSA

ONLINE
-----------------------------

No caso das provas de Geometria
Descritiva e Desenho A , o modelo
09/JNE deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as
minhas alterações” no
computador, impresso e entregue
nos Serviços Administrativos

Todas as restantes provas
O modelo 09/JNE deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as minhas
alterações” no computador e enviado
para reapreciacoes@aeaureliadesousa.com,

NO MODELO DEVE SER
INDICADO CONTACTO DE
TLM.

NO CORPO DO EMAIL DEVE SER
INDICADO CONTACTO DE TLM.

provas de Desenho A /Geometria
Descritiva

Todas as restantes provas

levantar no Secretariado
(Lab Física)

Enviado por correio electrónico para o
requerente

CUSTO

OBSERVAÇÕES

--------

AFIXAÇÃO DE PAUTAS
(RESULTADOS DA 1ª FASE)

GD - 0,50 €
e
Desenho
A
5€
(custo das
fotocópias
A3 a preto
e a branco
e a cores,
respetivam
ente)

____

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos
(atenção: usar o modelo de 2022)

Na modalidade online, se não
receberem a prova devem
contactar a escola
Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

FORMALIZO O
PEDIDO POR ERRO
DE SOMA OU DE
CORREÇÃO DE
VERSÃO exame
realizado na 1ª fase

Formalizado
2 dias úteis
após receber
a cópia da
prova

___________________

Modelo 10/JNE, deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as minhas
alterações” no computador e enviado
para reapreciacoes@aeaureliadesousa.com

(atenção: usar o modelo de 2022)
________

NOTA: se não receber resposta
ao email enviado, deve
contactar o secretariado de
exames

Alegação justificativa do pedido de
reapreciação é feita no modelo 11-A-

Pedido - Mod 11/JNE deve ser
FORMALIZO O
PEDIDO DE
REAPRECIAÇÃO
exame realizado na
1ª fase

Formalizado
2 dias úteis*
após receber
a cópia da
prova

aberto, preenchido, guardado
“com as minhas alterações” no
computador, impresso e entregue

fundamentação ao qual acresce as folhas
de continuação necessárias Modelo 11A(continuação)
e deve ser aberta, preenchida, guardada
“com as minhas alterações” no
computador e enviada para
reapreciacoes@ae-aureliadesousa.com

nos Serviços Administrativos
Implica pagamento

ATENÇÃO: SÓ SERÁ DADO SEGUIMENTO
À REAPRECIAÇÃO MEDIANTE ENTRADA
DO PEDIDO (Mod 11/JNE) NOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.

25€

(reembolsá
vel caso o
recurso
seja
deferido)

* atenção que a data considerada é
a da entrega do Mod 11/JNE nos
serviços administrativos.
A classificação que resultar do processo de
reapreciação é considerada para todos os
efeitos, ainda que inferior à inicial. Exceto
se daí resultar a não transição numa
disciplina em que o aluno já a tinha obtido.

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

(atenção: usar o modelo de 2022)

AÇÕES

INSCREVO-ME PARA
A 2ª FASE

DATA

19 e 20 de
julho

REALIZO A 2ª FASE

21 a 29 de
julho

TOMO
CONHECIMENTO
DOS RESULTADOS
DA 2ª FASE

5 de agosto

PEÇO A CONSULTA
DE PROVA de
exame realizado na
2ª fase

RECEBO / LEVANTO
A CONSULTA DE
PROVA de exame
realizado na 2ª fase

5 e 8 de
agosto

No prazo
máximo de 1
dia útil após
a data de
entrada do
pedido

LOCAL
PRESENCIAL

Serviços administrativos
(se precisarem de ajuda)

ESCOLA SECUNDÁRIA AURÉLIA DE
SOUSA
ESCOLA SECUNDÁRIA AURÉLIA
DE SOUSA

ONLINE
PIEPE
(Plataforma de inscrição Eletrónica em
Provas e Exames)
ATENÇÃO: ENCERRA ÀS 15H DO DIA
20/07

_____________

_______________

No caso das provas de Geometria
Descritiva e Desenho A , o modelo
09/JNE deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as
minhas alterações” no
computador, impresso e entregue
nos Serviços Administrativos

Todas as restantes provas
O modelo 09/JNE deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as minhas
alterações” no computador e enviado
para reapreciacoes@aeaureliadesousa.com,

NO MODELO DEVE SER
INDICADO CONTACTO DE
TLM.
provas de Desenho A /Geometria
Descritiva

NO CORPO DO EMAIL DEVE SER
INDICADO CONTACTO DE TLM.

levantar no Secretariado
(Lab Física)

Enviado por correio eletrónico para o
requerente

CUSTO

Consultar
tabela
Serviços
Administrati
vos

OBSERVAÇÕES
Consultar legislação – Despacho
Normativo n.o 7-A/2022: artº11 e
artº18
Podem inscrever-se na 2ª fase os
alunos que:
- Realizaram exame na 1ª fase*.
- Pretendam melhorar a nota de
ingresso (válida para a 2ª fase de
acesso*)

______

_________________

______

AFIXAÇÃO DE PAUTAS
(RESULTADOS DA 1ª FASE)

GD - 0,50 €
e
Desenho
A
5€
(custo das
fotocópias
A3 a preto
e a branco
e a cores,
respetivam
ente)

Todas as restantes provas
____

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos
(atenção: usar o modelo de 2022)

Na modalidade online, se não
receberem a prova devem
contactar a escola
Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

FORMALIZO O
PEDIDO POR ERRO
DE SOMA OU DE
CORREÇÃO DE
VERSÃO de exame
realizado na 2ª fase

Formalizado
2 dias úteis
após receber
a cópia da
prova

___________________

Modelo 10/JNE, deve ser aberto,
preenchido, guardado “com as minhas
alterações” no computador e enviado
para reapreciacoes@aeaureliadesousa.com

(atenção: usar o modelo de 2022)
________

Alegação justificativa do pedido de
reapreciação é feita no modelo 11-A-

Pedido - Mod 11/JNE deve ser
FORMALIZO O
PEDIDO DE
REAPRECIAÇÃO de
exame realizado na
2ª fase

Formalizado
2 dias úteis*
após receber
a cópia da
prova

aberto, preenchido, guardado
“com as minhas alterações” no
computador, impresso e entregue

nos Serviços Administrativos

fundamentação ao qual acresce as folhas
de continuação necessárias Modelo 11A(continuação)

25€

e deve ser aberta, preenchida, guardada
“com as minhas alterações” no
computador e enviada para
reapreciacoes@ae-aureliadesousa.com

(reembolsá
vel caso o
recurso
seja
deferido)

Implica pagamento

12 agosto

ESCOLA SECUNDÁRIA AURÉLIA DE
SOUSA

-------------------------------

* atenção que a data considerada é
a da entrega do Mod 11/JNE nos
serviços administrativos.
A classificação que resultar do processo de
reapreciação é considerada para todos os
efeitos, ainda que inferior à inicial. Exceto
se daí resultar a não transição numa
disciplina em que o aluno já a tinha obtido.

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

ATENÇÃO: SÓ SERÁ DADO SEGUIMENTO
À REAPRECIAÇÃO MEDIANTE ENTRADA
DO PEDIDO (Mod 11/JNE) NOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.

Tomo
conhecimento dos
resultados da
reapreciação de
exame realizado na
1ª fase

NOTA: se não receber resposta
ao email enviado, deve
contactar o secretariado de
exames

(atenção: usar o modelo de 2022)

---------

Nos casos de alteração de classificações
de exames por reapreciação ou
reclamação, o aluno deve solicitar
na escola nova Ficha ENES, mediante
devolução da anterior.

AÇÕES

DATA

LOCAL
PRESENCIAL

ONLINE

CUSTO

OBSERVAÇÕES

Deve solicitar nos serviços
administrativos fotocópias das
diferentes peças do processo
(ver pág. 60 da Norma 2/JNE)
A reclamação apenas pode incidir
sobre os itens que foram objeto de
reapreciação.

Pedido - Mod 14/JNE deve ser

Faço reclamação
dos resultados da
reapreciação de
exame realizado na
1ª fase

Formalizado
2 dias úteis*
após a data
de afixação
dos
resultados da
reapreciação

aberto, preenchido, guardado
“com as minhas alterações” no
computador, impresso e entregue

A decisão que recair sobre a
reclamação é definitiva,

nos Serviços Administrativos
Alegação justificativa do pedido de
reapreciação é feita no modelo

________________

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

14-A- fundamentação ao qual
acresce as folhas de continuação
necessárias Modelo 14-

A(continuação)

(atenção: usar o modelo de 2022)

e deve ser aberta, preenchida,
guardada “com as minhas
alterações” no computador e
entregue nos Serviços
administrativos.
Tomo
conhecimento dos
resultados da
reapreciação de
exame realizado na
2ª fase

29 agosto

ESCOLA SECUNDÁRIA AURÉLIA DE
SOUSA

-------------------------------

---------

Nos casos de alteração de classificações
de exames por reapreciação ou
reclamação, o aluno deve solicitar
na escola nova Ficha ENES, mediante
devolução da anterior.

Deve solicitar nos serviços
administrativos fotocópias das
diferentes peças do processo
(ver pág. 60 da Norma 2/JNE)
A reclamação apenas pode incidir
sobre os itens que foram objeto de
reapreciação.

Pedido - Mod 14/JNE deve ser

Faço reclamação
dos resultados da
reapreciação de
exame realizado na
2ª fase

Formalizado
2 dias úteis*
após a data
de afixação
dos
resultados da
reapreciação

aberto, preenchido, guardado
“com as minhas alterações” no
computador, impresso e entregue

A decisão que recair sobre a
reclamação é definitiva,

nos Serviços Administrativos
Alegação justificativa do pedido de
reapreciação é feita no modelo

14-A- fundamentação ao qual
acresce as folhas de continuação
necessárias Modelo 14-

A(continuação)
e deve ser aberta, preenchida,
guardada “com as minhas
alterações” no computador e
entregue nos Serviços
administrativos.

________________

Modelos disponíveis em
http://WWW.dge.mec.pt/modelos

(atenção: usar o modelo de 2022)

