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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DA MEALHADA 

 

AUTOR: DIRETOR 
REFERÊNCIA 

Nº / Ano escolar de dia de mês 

ATO: AVISO 13 / 2020-2021 de 30 de julho 

DESTINATÁRIO(S): Alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

PUBLICITAÇÃO 

Correio eletrónico. 

Sítio internet AEMealhada/Exames 

  

SUMÁRIO: Exames Nacionais 2020-2021: resultados, consulta de prova e pedido de reapreciação.  

 
Pelo presente informo que os resultados dos exames nacionais 2020-2021 estarão 

divulgados exclusivamente via pauta impressa e afixada no átrio da Escola Básica N.º 2 da 
Mealhada a partir das 09:15 hs. do próximo dia 2 de agosto. 

 
1) No acesso ao local e na consulta das pautas dever-se-á: 
— evitar acompanhantes na deslocação ao interior do recinto da Escola; 
— circular pelo lado direito, à entrada e saída do recinto; 
— observar o cumprimento das orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde para 

prevenção de contágio por covid-19, nomeadamente e em particular as que se referem ao 
distanciamento, aglomeração de pessoas, higiene das mãos e etiqueta social; 

— guardar distância relativamente aos expositores em que se encontram afixadas as 
pautas e não permanecer junto aos mesmos por período superior ao necessário para verificação 
dos respetivos resultados; 

 
2) CONSULTA E REAPRECIAÇÃO DE PROVA. 

2.1) o PEDIDO de CONSULTA DE PROVA: 

2.1.1) pode ser feito entre os dias 2 e 3 de agosto, exclusivamente mediante 
requerimento dirigido ao Diretor, em pdf editável “Modelo 09/JNE” devidamente 
preenchido e disponível no sítio internet AEMealhada/Exames [clique, para aceder]; 

2.1.2) deve ser apresentado preferencialmente via correio eletrónico, pelo 
encarregado de educação ou pelo próprio aluno, se maior de idade, para o endereço 
inscricoesexames@aemealhada.pt, escrevendo-se, em assunto, “Pedido de consulta de 
prova”, e, no campo de mensagem, “Junto anexo pedido de consulta da minha prova de 
[nome e código da disciplina]”; em alternativa, pode, ser entregue presencialmente nos 
Serviços de Administração Escolar da Escola Básica N.º 2 da Mealhada. 

2.2) A CONSULTA DA PROVA é feita em fotocópia, a levantar nos Serviços de Administração 
Escolar da Escola Básica N.º 2 da Mealhada no dia 4 de agosto. 

2.3) O pedido de REAPRECIAÇÃO DE PROVA: 

2.3.1) pode ser feito entre os dias 5 e 6 de agosto (até às 16:00 horas), exclusivamente 
mediante requerimento em “Modelo 11/JNE” editável, dirigido ao Presidente do JNE e 
disponível em AEMealhada/Exames); 

2.3.2) deve ser apresentado preferencialmente via correio eletrónico, pelo 
encarregado de educação ou pelo próprio aluno, se maior de idade, para o endereço 

https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhadaexames
https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhadaexames/boletins
mailto:inscricoesexames@aemealhada.pt
https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhadaexames/boletins
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inscricoesexames@aemealhada.pt, escrevendo-se, em assunto, “Pedido de reapreciação 
de prova”, e, no campo de mensagem, “Junto anexo pedido de consulta da minha prova 
de [nome e código da disciplina]”; em alternativa, pode, ser entregue presencialmente nos 
Serviços de Administração Escolar da Escola Básica N.º 2 da Mealhada; 

2.3.3) o requerimento remetido via correio eletrónico carece de posterior validação 
pelo requerente, a formalizar presencialmente mediante assinatura do mesmo e respetivo 
pagamento; 

2.3.4) o pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar 
em ”Modelo 11-A/JNE”. 

 

                                      O Diretor, 

 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 
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