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NORMA 02/JNE/2019 
 

Instruções para a Realização, Classificação, 
Reapreciação, Reclamação:  

Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino 
Secundário 
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Convocatória dos alunos: 
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MATERIAL AUTORIZADO 

 

•  Os alunos apenas podem usar o material autorizado nas 
Informações-Prova de cada prova e código, da 
responsabilidade do IAVE, I. P., devendo cada aluno, na 
sala, utilizar apenas o seu material.  

 

• Quando a prova não é realizada no enunciado, as folhas 
de prova a utilizar são requisitadas à EMEC. 

 

• O papel de rascunho, devidamente carimbado, é datado 
e rubricado por um dos professores vigilantes. Só pode 
ser entregue após a distribuição dos enunciados.  
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Ponto 4.9 da 
Norma 

02/JNE/2019 
 

Instruções para a 
Realização, 

Classificação, 
Reapreciação: Provas e 

Exames do Ensino 
Básico e Ensino 

Secundário 

Provas e Exames Nacionais 

2018/2019 



  

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas  de Vila Nova da Barquinha 

Ponto 5 da Norma 
02/JNE/2019                                    

 
Instruções para 

Realização, 
Classificação, 

Reapreciação: Provas e 
Exames do Ensino 

Básico e Ensino 
Secundário 
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•  Os alunos não podem ter junto de si: 
▫ Suportes escritos não autorizados (livros, cadernos, 

folhas, …);  

▫ Sistemas de comunicação móvel (computadores 
portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo 
telemóveis, relógios com comunicação wireless – 
smartwatch - bips, …); 

▫ Mochilas, carteiras, estojos, … 

 

• Todos estes materiais devem ser colocados, pelo 
aluno, nos locais indicados para o efeito (os 
equipamentos de comunicação devem ficar 
desligados). 
 

Agrupamento de Escolas  de Vila Nova da Barquinha Provas e Exames Nacionais 

2018/2019 



 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas  de Vila Nova da Barquinha 

 SALAS E 
VIGILÂNCIA  

(Provas Finais e 
Exames 

Nacionais)  
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Serviço de Vigilância 

 

• Será assegurada de modo contínuo a presença na sala de um 
mínimo de dois professores vigilantes. 

 

• Antes do inicio das provas, durante o período de chamada dos 
alunos e imediatamente antes da sua entrada na sala, os 
professores vigilantes irão solicitar aos alunos que efetuem 
uma auto verificação cuidada a fim de se assegurarem que não 
possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, 
em particular telemóveis. 

 

• Para acautelar qualquer esquecimento, os alunos irão assinar, 
já nos respetivos lugares, o Modelo 05/JNE (ENEB e ENES), 
confirmando que efetuaram a verificação referida.  
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• Nas salas, durante a realização das provas, só é 
permitida a entrada a: 
o Professores vigilantes designados; 
o Diretor e restantes elementos da sua equipa; 
o Membros do secretariado de exames; 
o Professor coadjuvante;  
o Inspetores da IGEC. 
 

• As salas devem permanecer de porta aberta 
durante a realização das provas (excetua-se o 
período de audição do texto para compreensão do 
oral - Português (91)). 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
 

• Os alunos devem ser portadores de cartão de cidadão / bilhete de 
identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde que este 
apresente fotografia.  
 

• Não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão de cartão 
de cidadão. 
 

• Os alunos podem apresentar em substituição dos cartões supracitados, 
o titulo de residência, o passaporte ou o  documento de identificação 
utilizado no país de que são nacionais ou em que residem e que 
utilizaram no ato de inscrição. Esse documento deve ser acompanhado 
pelo documento emitido pela escola com o número interno de 
identificação.  
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DURAÇÃO DA PROVA 

 

• A contagem do tempo de duração das provas inicia‐se 
logo que concluída a distribuição dos enunciados aos 
alunos. 

 

• As provas finais do ensino básico e os exames finais 
nacionais do ensino secundário  têm 30 minutos de 
tolerância.   

 

• Os alunos que pretendam usufruir da tolerância só 
podem abandonar a sala no final do tempo suplementar. 
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DURAÇÃO DA PROVA  
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DURAÇÃO DA PROVA  
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DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

 

• O aluno não pode: 

▫ Escrever qualquer declaração formal de desistência; 

▫ Abandonar a sala antes do fim do tempo regulamentar. 
 

 

• A prova é enviada ao agrupamento de exames para 
classificação. 
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ABANDONO NÃO AUTORIZADO DA SALA 
 

• Se, apesar de advertido, algum aluno abandonar a sala 
antes do final do tempo regulamentar da prova, os 
professores vigilantes, através do secretariado de 
exames, devem comunicar imediatamente o facto ao 
diretor da escola. 

 

• O diretor toma as medidas adequadas para impedir a 
divulgação da prova, não permitindo, nomeadamente, 
que o aluno leve consigo o enunciado, a folha de resposta 
e o papel de rascunho e assegurando que aquele, em caso 
algum, volte a entrar na sala da prova. 
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Art.º 33º do DESPACHO-NORMATIVO Nº 3-A/2019 
 

“Fraudes 
 

1 — Ao professor vigilante compete suspender imediatamente as provas dos 
alunos e de eventuais cúmplices que no decurso da realização da prova 
cometam ou tentem cometer inequivocamente qualquer fraude, não 
podendo esses alunos abandonar a sala até ao fim do tempo de duração da 
prova. 

2 — A situação referida no número anterior deve ser imediatamente 
comunicada ao diretor de escola, a quem compete a anulação da prova, 
mediante relatório devidamente fundamentado, a enviar ao JNE para 
conhecimento, ficando em arquivo na escola a prova anulada, bem como 
outros elementos de comprovação da fraude, para eventuais averiguações. 

(…) 

5 — A ocorrência de fraude ou tentativa de fraude durante a realização das 
provas finais, exames finais nacionais e das provas de equivalência à 
frequência da 1.ª fase impede os alunos de aceder à 2.ª fase dessa prova no 
mesmo ano escolar.” 

Agrupamento de Escolas  de Vila Nova da Barquinha Provas e Exames Nacionais 

2018/2019 



  

 

PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 

 

• Os professores vigilantes, coadjuvantes e elementos do 
secretariado de exames não podem prestar aos alunos, 
durante a realização das provas e exames, qualquer tipo 
de esclarecimento relacionado com os conteúdos das 
provas, que não tenha sido autorizado pelo JNE. 
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REAPRECIAÇÃO  
 

• A formalização do pedido de reapreciação implica a suspensão da 
classificação que fora inicialmente atribuída, sem prejuízo da sua 
utilização, a titulo provisório, para efeitos de apresentação do processo 
de candidatura ao ensino superior. 
 

• A classificação que resultar do processo de reapreciação é aquela que 
passa a ser considerada para todos os efeitos, ainda que inferior à 
inicial, sem prejuízo do estabelecido a seguir. 
 

• A classificação final da reapreciação pode ser inferior à classificação 
atribuída aquando da classificação da prova, não podendo, no entanto, 
implicar em caso algum, a reprovação do aluno quando este já tiver 
sido aprovado com base na classificação inicial, caso em que a 
classificação final da reapreciação será a mínima necessária para 
garantir a aprovação. 
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Fases do processo 
 

1) Consulta das provas – pedido de cópia da prova de modo a 

permitir que o aluno possa conhecer a classificação que foi atribuída 
a cada questão da prova (preenchimento do Modelo 09/JNE, 
apresentado pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno, quando 
maior de idade, dirigido ao diretor da escola; apresentado em 
duplicado, no próprio dia ou no dia útil seguinte após afixação das 
pautas). 
 

 
No prazo máximo de um dia útil, após a entrega do requerimento, devem 

ser facultados aos alunos as cópias da prova, mediante pagamento 
dos encargos com a reprodução. 
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Fases do processo (continuação) 

 
2) Reapreciação – inicia-se quando o aluno, após consulta da 

prova, entende prosseguir com o processo de reapreciação e, por esse 
motivo, apresenta o requerimento de reapreciação e alegação 
(preenchimento do Modelo 11/JNE, dirigido ao Presidente do JNE para 
formalização do requerimento e do Modelo 11-A/JNE – alegação 
justificativa; deve ser apresentado nos 2 dias úteis após a 
disponibilização das fotocópias da prova.  

 
 
Os modelos devem, preferencialmente, ser preenchidos em formato 

digital, http://www.dge.mec.pt/modelos, impressos e assinados para 
apresentação na escola. 
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RECLAMAÇÃO 
 

• O requerimento da reclamação deve ser apresentado no 
Modelo 14/JNE e a fundamentação no Modelo 14-A/JNE. 
 

• Para efeitos da reclamação são facultadas cópias (mediante 
pagamento) de : 
o Pareceres dos professores relatores; 
o Grelhas de classificação. 
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Despacho Normativo n.º 3-A/2019,  

de 14 de fevereiro 
 

Regulamento das provas de avaliação externa e 
das provas de equivalência à frequência dos 

ensinos básico e secundário 
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Artigo 4º 
Alunos internos 

 
Artigo 5º 

Alunos autopropostos 
 

Artigo 13º 
Condições de admissão às provas finais 

 
Artigo 14º 

Condições de admissão às provas de 
equivalência à frequência do 3º Ciclo 
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Artigo 16º 
Condições de admissão aos  

exames finais nacionais 
 

Artigo 18º 
Condições de admissão 

 às provas de equivalência à frequência no 
ensino secundário 

 
Artigo 19º 

Melhoria de classificação de disciplinas através 
de exames finais nacionais e provas de 

equivalência à frequência 
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Artigo 23º 
Elaboração e realização das provas de 

equivalência à frequência 
 

Artigo 24º 
Classificação das provas e exames 

 
Artigo 32º 

Irregularidades 
 

Artigo 33º 
Fraudes 
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Capítulo IV 

Adaptações na realização de provas e exames 

 
• Aplicação de adaptações na realização das provas de  

avaliação externa e das provas de equivalência à 
frequência, nos termos do artigo 28.º do Decreto -
Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o 
regime jurídico da educação inclusiva. 

• Alunos com problemas de saúde decorrentes de 
situação clínica grave. 

• Alunos que apresentem incapacidades físicas 
temporárias. 
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Capítulo V 

Época especial de realização de provas e 
exames 

 

• Alunos praticantes desportivos de alto rendimento e 
de seleções nacionais. 
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OBRIGADO  

PELA VOSSA PRESENÇA! 
 

 

 

                                            

O Secretariado de Exames 
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