
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA - 160799 

Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca 

 

 

Informação n.º 95/D/2019-20 
 

 

Informação aos Encarregados de Educação / Alunos quando maiores 
 

a) Reapreciação das Provas e Exames 
 

PEDIDO DE 

CONSULTA DA 

PROVA 

O Requerimento para consulta da prova – Modelo 09/JNE – deve ser descarregado, 

preenchido e enviado para o email examesnacionais@aeproencaanova.pt, pelo 

encarregado de educação ou pelo próprio aluno, quando maior, e deve ser dirigido ao 

diretor da escola. 

O requerimento é enviado/apresentado, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da 

publicação da respetiva classificação (3 e 4 de agosto). 

REALIZAÇÃO DA 

CONSULTA 

No prazo máximo de um dia útil (4 e 5 de agosto), serão facultados aos alunos as cópias da 

prova realizada, em suporte digital (formato pdf) ou em suporte papel, mediante o 

pagamento de encargos (0,04€/página). 

FORMALIZAÇÃO 

DO PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO 

Os modelos 11/JNE e 11-A/JNE, devem ser descarregados, preenchidos e enviados para o 

email examesnacionais@aeproencaanova.pt, para posteriormente serem impressos e 

assinados para apresentação na escola. 

O requerimento deve ser formalizado, através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do 

JNE, respeitando os seguintes prazos: 

• 5 e 6 de agosto, para quem enviou/apresentou o pedido a 3 de agosto; 

• 6 e 7 de agosto, para quem enviou/apresentou o pedido a 4 de agosto. 

A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente mediante assinatura do 

modelo e respetivo pagamento de 25 €. 

O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no Modelo 

11-A/JNE. 

Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações e ou erro na 

atribuição da classificação aos itens de seleção, 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. 

 

 

Os modelos referentes ao processo de reapreciação devem, preferencialmente, ser preenchidos em 

formato digital, também disponíveis em https://www.dge.mec.pt/modelos e na página do 

Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova. 
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b) Inscrições para a 2.º fase e entrega da Ficha ENES aos alunos que concluíram o 

Ensino Secundário. 

No processo de inscrição nos exames nacionais da 2.ª fase, os alunos deverão preencher o boletim de inscrição, 

em papel, modelo 0134 da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (adquirido na secretaria). 

Por solicitação do JNE, e no sentido de evitar aglomerações, a escola deverá proceder a marcações para as 

respetivas inscrições e promover medidas que garantam o cumprimento das recomendações das autoridades 

de saúde competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, garantindo 

sempre condições de distanciamento físico e assegurando a utilização obrigatória, por todos, de equipamento 

de proteção individual. 

Assim, a escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca determinou que os alunos devem fazer a sua inscrição 

para os exames da 2.ª fase e/ou levantar a sua ficha ENES (alunos que concluíram o Ensino Secundário), 

respeitando as seguintes datas: 

Nomes compreendidos entre Data 

Adelino  e  Catarina 4 de agosto 

Cátia  e  Joana 5 de agosto 

João  e  Mariana 6 de agosto 

Marisa  e  Tiago 7 de agosto 

 

Os alunos que não possam dirigir-se à escola na data que lhe foi atribuída deverão contactar a escola 

(274670080) para efetuar uma marcação para os dias 10 e 11 de agosto. 

 

 

A Subdiretora, 

 

 

__________________________ 

(29-07-2020) 

 

 

 


