EXAMES FINAIS NACIONAIS
Resultados da 1.ª Fase; Consulta/Reclamação/Reapreciação
Inscrições e calendário para a 2.ª Fase
Ano letivo 2021/2022
Caro(a) Aluno(a)/ Encarregado(a) de Educação,
De acordo com a NORMA 01/JNE/2022, com as Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do
Ensino Básico e do Ensino Secundário, chamamos a atenção para as seguintes informações:
- as pautas com os resultados da 1.ª Fase dos Exames Finais Nacionais serão afixadas no dia 19 de
julho;
- o requerimento para consulta de prova (Modelo 09/JNE) em formato pdf editável, deve ser
descarregado, preenchido e enviado para geral@esarganil.pt pelo encarregado de educação ou pelo próprio
aluno, quando maior, e deve ser dirigida à diretora da escola, no próprio dia e no dia útil seguinte ao da
publicação da respetiva classificação.
- no prazo máximo de um dia útil, serão facultadas ao aluno as cópias da prova realizada, em suporte
digital (formato pdf) ou em suporte papel, mediante o pagamento dos encargos devidos.
- o requerimento para o pedido de reapreciação da prova dever ser formalizado nos dois dias úteis
seguintes, através do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE, acompanhado da alegação justificativa, a
apresentar no Modelo 11-A/JNE e enviado para geral@esarganil.pt pelo encarregado de educação ou pelo
próprio aluno, quando maior de idade.
- a inscrição para a 2.ª fase dos Exames Finais Nacionais decorre nos dias 19 e 20 de julho.
- as inscrições são efetuadas através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames - PIEPE,
disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt . O encarregado de educação ou o aluno quando maior é o único
responsável pelos dados introduzidos no processo de inscrição.
A 2.ª Fase dos Exames Finais Nacionais decorrerá de 21 a 29 de julho, de acordo com o calendário em
anexo a esta informação.
Estas informações não dispensam a consulta do Manual PIEPE e demais legislação em vigor, disponível
na página eletrónica da nossa escola.
Arganil, 11 de julho de 2022
A Diretora,

(Anabela Soares)

