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

Exames Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência 2019

Prazos de Reclamação – 1º Fase
À atenção dos alunos dos 9º, 11º e 12º anos
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:
Informação
Prazo para pedido de
consulta de cópia da prova
da 1ª fase
Prazo para entrega da
exposição com o pedido de
reapreciação do resultado da
1ª fase
Afixação do resultado da
reapreciação

9º Ano
Data
15 e 16 de julho
2 dias úteis a contar da data
em que foi entregue a cópia da
prova

Valor a Pagar
3 € (cópia da prova)
4 € (cópia da prova e
critérios de correção)
25 €

Utilizar o modelo on-line para efetuar a
alegação (link) ou nos Serviços Administrativos

12 de agosto
11º e 12º Anos

Informação
Prazo para pedido de
consulta de cópia da prova
da 1ª fase
Prazo para entrega da
exposição com o pedido de
reapreciação do resultado da
1ª fase
Afixação do resultado da
reapreciação

Data
12 e 15 de julho
2 dias úteis a contar da data
em que foi entregue a cópia da
prova

Valor a Pagar
3 € (cópia da prova)
4 € (cópia da prova e
critérios de correção)
25 €

Utilizar o modelo on-line para efetuar a
alegação (link) ou nos Serviços Administrativos

12 de agosto

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.

