
 

 

 

 
 

AUTOR: DIRETOR 
REFERÊNCIA 

Nº / Ano escolar de dia de mês 

ATO: AVISO 20 / 2021-2022 de 4 de agosto 

DESTINATÁRIO(S): 
Alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos de 

escolaridade. 

PUBLICITAÇÃO 

Correio eletrónico. 

Sítio internet AEMealhada/Exames  

SUMÁRIO: 
Provas de Equivalência à Frequência e Exames Nacionais 2021-2022: 2.ª fase: 

resultados, consulta de prova e pedido de reapreciação.  

 
Pelo presente informo que os resultados da 2.ª fase das Provas de Equivalência à Frequência e 

dos Exames Nacionais 2021-2022 se encontrarão publicados no átrio da Escola Secundária da 
Mealhada a partir do dia 5 de agosto corrente. 

 

CONSULTA E REAPRECIAÇÃO DE PROVA. 

1) o PEDIDO de CONSULTA DE PROVA: 

1.1) pode ser feito até às 16:00 hs. dos dias 5 e 8 de agosto corrente, exclusivamente 
mediante requerimento dirigido ao Diretor, em pdf editável “Modelo 09/JNE” 
devidamente preenchido e disponível no sítio internet AEMealhada/Exames [clique, 
para aceder]; 

1.2) deve ser apresentado 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]”. 

 

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 9 de agosto corrente. 

 

3) O pedido de REAPRECIAÇÃO DE PROVA: 

3.1) pode ser feito entre os dias 10 e 11 de agosto corrente, até às 16:00 horas, 
exclusivamente mediante requerimento em “Modelo 11/JNE” editável, dirigido ao 
Presidente do JNE e disponível em AEMealhada/Exames e apresentado 
presencialmente pelo encarregado de educação ou pelo próprio aluno, se maior de 
idade, nos Serviços de Administração Escolar da Escola Básica N.º 2 da Mealhada; 

3.2) o pedido de reapreciação é acompanhado de alegação justificativa, a apresentar em 
”Modelo 11-A/JNE”, igualmente disponível em AEMealhada/Exames. 

                                       
O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 

[Obs.: documento pdf assinado com certificado 

digital; para visualização de assinatura, poderá 
ser necessário transferir o mesmo para o 

computador e abrir com aplicação pdf]. 
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