
NORMA 02/JNE/2015 Instruções – Realização, classificação, reapreciação e reclamação

PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

REQUERIMENTO PARA CONSULTA DA PROVA 

    

   Exmº(a) Senhor(a) 

   Diretor (a) 

   da Escola __________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________, 

portador do Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade nº ________________, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de __________________, em ______/_____/_______, pretendendo conhecer a 

classificação que lhe foi atribuída a cada questão da prova da disciplina de 

_____________________, código______ , que realizou nesta escola no dia___ de ____________ 

de 2015, solicita a V.ª Ex.ª autorização para a consulta da referida prova. 

  Pede deferimento. 

 _____________, ____ de _____________ de 2015 

          O Aluno, 

______________________________________

  O Encarregado de Educação, 

       (quando o estudante for menor) 

___________________________________________________

OBS. Preencher em duplicado, o qual será devolvido ao estudante como recibo.

Modelo 08/JNE

DESPACHO 

_____________________ 

_____/_______/______ 

O Diretor, 
      

________________________________ 
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

REQUERIMENTO PARA REAPRECIAÇÃO DE PROVA 

    

   Exmo. Senhor 

   Presidente do Júri Nacional de Exames: 

 ____________________________________________________________________________,  

portador do Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade nº ________________, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de __________________, em ______/_____/_______, solicita a V.ª Ex.ª mande 

proceder à reapreciação da prova da disciplina de _____________________, código______, que 

realizou no dia______ de _____________ de 2015, na escola 

_______________________________________.

Declara expressamente ter conhecimento do disposto nos artigos 41.º e 42.º do Regulamento das 

Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário sobre o processo de reapreciação 

das provas e apresenta a devida fundamentação (_____ folhas). 

  Pede deferimento. 

________________,_____ de _______________ de 2015 

O Aluno, 

______________________________________

O Encarregado de Educação, 

(quando o aluno for menor) 

_______________________________________

OBS. Preencher em duplicado. Um dos exemplares será devolvido ao aluno como recibo.

Modelo 09/JNE
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

REQUERIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO DE SOMA 
DAS COTAÇÕES DA PROVA 

    

   Exmo. Senhor 

   Presidente do Júri Nacional de Exames: 

 ____________________________________________________________________________,  

portador do Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade  nº ________________, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de __________________, em ______/_____/_______, solicita a V.ª Ex.ª mande 

proceder à rectificação da soma das cotações da prova da disciplina de 

________________________, código ______, que realizou no dia______ de _____________ de 

2015, na escola ____________________________________________________. 

  Pede deferimento. 

________________,_____ de _______________ de 2015 

O Aluno, 

______________________________________

O Encarregado de Educação, 

(quando o aluno for menor) 

_______________________________________

OBS. Preencher em duplicado. Um dos exemplares será devolvido ao estudante como recibo.

Modelo 09-A/JNE
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

 PROCESSO DE REAPRECIAÇÃO 

PROVA / CÓDIGO ____________ DISCIPLINA __________________________________ 

     

    _______ª FASE

Nº CONVENCIONAL DA PROVA _____________ 

ESCOLA ________________________________________________________________________ 

Modelo 09-B/JNE 
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

ALEGAÇÃO JUSTIFICATIVA 

PROVA/CÓDIGO________  DISCIPLINA_________________________________          ____ª  FASE 

A alegação deve indicar as razões que fundamentam o pedido de reapreciação e referir os itens cuja classificação 
se contesta. Os motivos invocados apenas podem ser de natureza científica ou de juízo sobre a aplicação dos 
critérios de classificação ou existência de vício processual, não podendo conter elementos identificativos do aluno 
ou referências à sua situação escolar ou profissional, nestes se incluindo a referência a qualquer estabelecimento 
de ensino frequentado, ao número de disciplinas em falta para completar a sua escolaridade, às classificações 
obtidas nas várias disciplinas, bem como à classificação necessária para conclusão de ciclo e, no caso dos alunos 
do ensino secundário, para acesso ao ensino superior, sob pena de indeferimento liminar do processo de 
reapreciação.

FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO

NOTA:   Se necessário, pode utilizar as folhas de continuação Modelo 10-A/JNE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
-- REAPRECIAÇÃO --

(A preencher no Agrupamento)

Número suposto da Prova ___________

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
CLASSIFICAÇÃO 

(A preencher pela Escola) 

Nº Convencional da Prova ____________ 

Modelo 10/JNE
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FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO 

FOLHA DE CONTINUAÇÃO Nº _____ 

PROVA/CÓDIGO________     DISCIPLINA___________________________        ____ª FASE  

(não escreva qualquer elemento de identificação do estudante ou da escola.) 

Modelo 10-A/JNE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
-- REAPRECIAÇÃO --

(A preencher no Agrupamento)

Número suposto da Prova  ___________

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
CLASSIFICAÇÃO

(A preencher pela Escola) 

Nº Convencional da Prova ____________ 
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015 

RECLAMAÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DA PROVA 
REQUERIMENTO 

    

   Exmo. Senhor 

   Presidente do Júri Nacional de Exames: 

 ____________________________________________________________________________,  

portador do Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade nº ________________, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de __________________, em ______/_____/_______, vem junto de V.ª Ex.ª 

apresentar reclamação da classificação final atribuída na reapreciação da prova da disciplina de 

_____________________, código______, que realizou no dia______ de _____________ de 2015, 

na Escola ________________________________________ com a fundamentação que apresenta 

em anexo (______ folhas). 

Declara expressamente ter conhecimento do disposto no artigo 43.º do Regulamento das Provas e 

dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário sobre o processo de reclamação do resultado 

da reapreciação das provas de exame. 

  Pede deferimento. 

________________,_____ de _______________ de 2015 

O Aluno, 

______________________________________

O Encarregado de Educação, 

(quando o aluno for menor) 

_______________________________________

OBS. Preencher em triplicado. Um exemplar será devolvido ao estudante como recibo. 

Modelo 12/JNE
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PROVAS FINAIS DE CICLO/EXAMES FINAIS NACIONAIS – 2015

FUNDAMENTAÇÃO DA RECLAMAÇÃO 

PROVA/CÓDIGO________    DISCIPLINA___________________________         ____ª  FASE 

A reclamação deve refutar os argumentos apresentados pelo professor relator, constituindo apenas fundamento 
desta a discordância na aplicação dos critérios de classificação das provas e a existência de vício processual, sendo 
indeferidas liminarmente as reclamações baseadas em quaisquer outros fundamentos, e, ainda, aquelas que, na 
sua fundamentação, contenham elementos identificativos do aluno ou referências à sua situação escolar ou 
profissional, nestes se incluindo a referência a qualquer estabelecimento de ensino frequentado, ao número de 
disciplinas em falta para completar a sua escolaridade, às classificações obtidas nas várias disciplinas, bem como 
à classificação necessária para conclusão de ciclo e, no caso dos alunos do ensino secundário, para acesso ao 
ensino superior. A reclamação apenas pode incidir sobre as questões que foram objecto de reapreciação, quer 
aquelas que foram alegadas pelo aluno quer aquelas que, não tendo sido alegadas, mereceram alteração da 
classificação por parte do professor relator.

FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO

NOTA:   Se necessário, pode utilizar as folhas de continuação Modelo 13-A/JNE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
-- RECLAMAÇÃO --

(A preencher pela Comissão Permanente do 
JNE)

Número do processo      _____________

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
CLASSIFICAÇÃO

(A preencher pela Escola) 

Nº Convencional da Prova ____________ 

Modelo 13/JNE 
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FUNDAMENTAÇÃO DA RECLAMAÇÃO 

FOLHA DE CONTINUAÇÃO Nº _____ 

PROVA/CÓDIGO________    DISCIPLINA   __________________________         ____ª  FASE 

(não escreva qualquer elemento de identificação do estudante ou da escola.) 

Modelo 13-A/JNE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
-- RECLAMAÇÃO --

(A preencher pela Comissão Permanente  do 
JNE)

Número do processo       ____________

IDENTIFICAÇÃO DA PROVA 
CLASSIFICAÇÃO

(A preencher pela Escola) 

Nº Convencional da Prova ____________ 


