Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção de Serviços Região Algarve
Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes

CONSULTA, REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DE PROVAS E EXAMES
11.º E 12.º ANOS
De acordo com o disposto nas instruções (Norma 02/JNE/2021) para realização, classificação,
reapreciação e reclamação das Provas e Exames 2021, informamos que:
– o requerimento para consulta da prova (Modelo 09/JNE) em formato PDF editável,
disponibilizado nas página eletrónica do agrupamento, deverá ser descarregado, preenchido
e enviado para o correio eletrónico secretaria.alunos@aemtg.pt, pelo encarregado de
educação ou pelo próprio aluno, quando maior, e deverá ser dirigido à diretora da escola.

– o requerimento é enviado no próprio dia e no dia útil seguinte ao da publicação da respetiva
classificação (2 e 3 de agosto de 2021).

– no corpo do email, o aluno deverá identificar-se com nome e nº CC; no assunto escreverá
“pedido de consulta”.

Os pedidos de Consulta de Prova terão que ser realizados até às 16h00 do dia 3 de agosto
de 2021 para o endereço de correio eletrónico secretaria.alunos@aemtg.pt

– o levantamento das fotocópias da/s prova/s pedida/s e assinatura do documento serão
realizados nos serviços administrativos, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, até ao dia
útil seguinte ao pedido de consulta (dias 03 ou 04 de agosto).

– O aluno/E.E. envia o Modelo 11/JNE e a alegação no modelo 11-A/JNE em formato pdf
editável,

devidamente

preenchido,

dirigido

ao

Presidente

do

JNE,

para

o

endereço secretaria.alunos@aemtg.pt respeitando o horário das 09h30 às 16h00.

No corpo do email, o aluno deve identificar-se com nome e nº CC; no assunto, deve escrever
“pedido de reapreciação”.
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– o aluno ou o seu encarregado de educação, deve, até aos 2 dias úteis seguintes ao
conhecimento/levantamento da cópia da prova, formalizar/autenticar presencialmente nos
serviços administrativos da Escola Sede o pedido de reapreciação, havendo lugar ao depósito
de 25 €.

– Os Modelos* para Consulta, Reapreciação e Reclamação de Provas e Exames encontram-se
disponíveis no seguinte link: www.dge.mec.pt/modelos

*
Modelo 09 – Requerimento para Consulta de Prova
Modelo 10 – Requerimento para Retificações das Cotações
Modelo 11 – Requerimento para reapreciação da Prova
Modelo 11-A – Requerimento para Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, 2 de agosto de 2021
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