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CEE 102 – 2019.2020 – Exames Nacionais do E. Secundário  
 

 
 
 
Exmo(a) Encarregado(a) de Educação 
 
 

 

Informa-se que foram homologadas esta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, as classificações dos 

exames nacionais do ensino secundário – 1.ª fase. Assim, estas encontram-se afixadas e disponíveis para 

consulta na escola, a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. 

 

Pedidos de consulta e Reapreciação dos exames 

De acordo com o Capítulo III – Reapreciação e Reclamação das Provas e Exames, que consta da 

Norma 2/JNE/2020, relembramos que: 

 

• Pedido de consulta da prova 

No que se refere ao pedido que consulta da prova, o requerimento para consulta de prova (Modelo 

09/JNE) em formato PDF editável, será disponibilizado eletronicamente na página da escola, devendo ser 

descarregado, preenchido e enviado para o correio eletrónico disponibilizado pela escola 

(carla.vieira@eitv.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, servindo este de recibo a devolver ao requerente. 

 

 

• Realização da Consulta 

No prazo máximo de um dia útil, após o prazo referido no número anterior, devem ser facultados 

aos alunos as cópias da prova realizada, em suporte digital (formato PDF) ou em suporte papel, mediante 

o pagamento de encargos que deverão estar em linha com outros habitualmente praticados. 

Será ainda, facultado ao aluno um extrato de classificações de itens da prova que lhe permitirá 

identificar os itens opcionais que foram incluídos na total dessa prova. 

 

 

• Formalização do processo de reapreciação 

Os modelos referentes ao processo de reapreciação serão disponibilizados na página da escola, 

sendo descarregados, preenchidos e enviados para o correio eletrónico disponibilizado pelas escolas ( 

exames@eitv.pt ), para posteriormente serem impressos e assinados para apresentação na escola. 

O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes ao acesso à consulta da prova, 

através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE. 

http://www.eitv.pt/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
mailto:exames@eitv.pt
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_norma_02_-_2020_editavel.pdf
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A validação do Modelo /JNE é formalizada presencialmente mediante assinatura do modelo e 

respetivo pagamento. 

O pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no Modelo 11-

A/JNE. 

Todos os modelos podem ser consultados em https://www.dge.mec.pt/modelos .  

 

 

• Outros aspetos a considerar sobre o processo de reapreciação de provas 

- A classificação que resultar do processo de reapreciação é aquela que passa a ser considerada 

para todos os efeitos, ainda que inferior à inicial. A classificação final da reapreciação não pode implicar 

em caso algum, a reprovação ao aluno quando este já tiver sido aprovado com base na classificação 

inicial. 

- Caso os alunos pretendam o apoio de algum dos professores da escola para a alegação 

justificativa deverão efetuar este contacto diretamente para os seus e-mails pessoais. O período de férias 

dos professores decorre a partir do dia 31 de julho por imposição do Júri Nacional de Exames devido à 

afetação para classificação das provas. Assim, ao contrário do que habitualmente acontece a escola não 

pode garantir a disponibilidade dos mesmos para este serviço. Sugerimos que seja feito este contacto 

caso apenas se verifiquem dúvidas em questões específicas devendo a análise geral ao exame (cotações, 

escolhas múltiplas…) serem feitas pelo próprio aluno após a consulta dos critérios de avaliação final 

disponíveis na página do IAVE. 

 

- No dia 01 de setembro de 2020 está prevista a afixação dos resultados da reapreciação dos 

exames da 1.ª fase. 

 

 

• Inscrições para a 2.ª Fase 

As inscrições para a 2.º Fase decorrem entre os dias 4 a 11 de agosto de 2020. Por indicação do 

JNE os alunos deverão preencher o boletim de inscrição em papel, modelo 0134 da Editorial do 

Ministério da Educação e Ciência que poderá ser adquirido nos serviços administrativos. 

 

• Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino 

superior 

No que se refere a este processo os alunos e encarregados de educação deverão consultar a 

página da Direção Geral do Ensino Superior, onde podem encontrar todas as datas e guias para 

preenchimento. 

A escola informa que as fichas ENES só poderão ser facultadas aos alunos a partir do dia 4 de 

agosto uma vez que apenas no dia 3 de agosto é facultada às escolas uma atualização do programa que 

permitirá o cálculo das médias e a produção da respetiva ficha. 

http://www.eitv.pt/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.dge.mec.pt/modelos
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Modelos 

2020 

Provas Finais e Exames Finais Nacionais: 

MODELO 11-A - Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova 

MODELO 11 - Requerimento para reapreciação de Prova 

MODELO 10 - Requerimento para Retificação das Cotações 

MODELO 09 - Requerimento para Consulta da Prova 

MODELO 02 - Requerimento para Alteração de Escola 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A coordenação do secretariado de provas e exames 

Teresa Costa e Rita Santos 

http://www.eitv.pt/
https://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2020/07/modelos_11-a_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2020/07/modelo_11_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2020/07/modelo_10_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2020/07/modelo_9_norma_02_-_2020_editavel.pdf
https://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2020/07/modelo_02_-_requerimento_para_alteracao_de_escola.pdf

