Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos de Afixação de Resultados e de
Inscrições - 2020
À atenção dos alunos do Ensino Secundário
Acontecimento
Afixação dos resultados dos Exames
Nacionais da 1ª fase
Prazo de Inscrição na 2ª fase de
Exames Nacionais

Data

Obs

3 de agosto (2ªf)
4 a 11 de agosto

Período de Realização dos Exames
1 a 7 de setembro
Nacionais da 2ª Fase
Afixação dos resultados das
classificações dos Exames Nacionais 16 de setembro (4ªf)
da 2ª fase

(ver página 2)

É muito importante para a
organização da escola que a
inscrição seja feita no dia 4

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prazos de Reclamação – 1º Fase
À atenção dos alunos do Ensino Secundário
Os alunos que pretendam reclamar da classificação obtida nos exames nacionais e provas de
equivalência à frequência devem ter em atenção as datas a seguir indicadas:
Valor a
Acontecimento
Data
Como fazer?
Pagar
Opção 1: Preencher o modelo on-line
disponível em
https://www.dge.mec.pt/modelos
e enviar para exames2020@aesps.pt
Opção 2: Preencher o modelo on-line
disponível em
Pedido de
https://www.dge.mec.pt/modelos
consulta de cópia
e entregar presencialmente nos
3 e 4 de agosto
3€
da prova da 1ª
Serviços Administrativos
fase
Nota 1:
Em ambas as situações terão de ser respeitados
os prazos estabelecidos
Nota 2:
O aluno deve dar a indicação se pretende
receber a cópia da prova em papel ou em
suporte digital (formato pdf)

Entrega da
exposição com o
pedido de
reapreciação do
resultado da 1ª
fase

Preencher o modelo on-line disponível
2 dias úteis a contar da em
https://www.dge.mec.pt/modelos
data em que foi
e enviar para exames2020@aesps.pt
entregue a cópia da
Dirigir-se à escola para validar o
prova
pedido. Ver página 61 (ponto 51)

25 €

https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/399.PDF

Afixação do
resultado da
1 de setembro (3ªf)
reapreciação da 1ª
Fase
Nota 1: o facto de se pedir consulta da prova não obriga a que se entregue o requerimento para pedido
de reapreciação.
Nota 2: caso seja dada razão ao aluno no seu pedido de reapreciação (na situação em que há alteração
da classificação para um valor superior), será devolvida a caução de 25 euros.

