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Informações essenciais – Ensino Secundário 
Exames Finais Nacionais / Provas de Equivalência à Frequência 

Destinatários: Alunos e encarregados de educação (Ensino Secundário) 

Assunto: Informações acerca da realização dos Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à 

Frequência.  

Este documento não dispensa a leitura atenta da Norma 02/JNE/2021, nomeadamente dos pontos 4, 9, 

10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e capítulo III – reapreciação das provas e exames. 

1. Os alunos devem verificar cuidadosamente, pelo menos com 24 horas de antecedência, as salas onde 

irão realizar os seus exames, através das pautas de chamada. 

2. Durante a realização das provas e exames os alunos apenas podem usar o material autorizado nas 

Informações-Prova da responsabilidade da escola e do Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.), 

respetivamente. Estas informações estão devidamente divulgadas na página eletrónica da escola 

(www.aeg1.pt), no separador Exames/Provas. 

3. As folhas de prova a utilizar nos exames finais nacionais e nas provas de equivalência à frequência do 

ensino secundário são de modelo próprio da EMEC, sendo quadriculadas nas provas de Matemática A 

(635), Matemática B (735) e MACS (835). 

4. O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola devidamente carimbado, sendo datado e 

rubricado por um dos professores vigilantes. Este papel é entregue após a distribuição dos enunciados. 

5. Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta, de preferência preta, para facilitar 

fotocópias que venham a ser necessárias, exceto nas provas de Geometria Descritiva A e Desenho A, 

devendo, mesmo nestas provas, ser utilizada caneta/esferográfica nos textos escritos. Nas provas de 

Matemática A, Matemática B e MACS a utilização do lápis só é permitida nos itens que envolvem 

construções que impliquem a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser 

apresentado a tinta. 

6. As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa, não são consideradas para 

classificação;  

7. Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em 

caso de engano; 

8. Relativamente à utilização de máquinas de calcular, deve ter-se em atenção o seguinte: 

a) No exame final nacional de Economia A (712) não é permitida a utilização de calculadoras gráficas.  

Só são autorizadas as calculadoras que respeitem as características técnicas previstas no Ofício Circular 

2819/2021/DGE-DSDC-DES, ou seja, apenas calculadoras não alfanuméricas e não programáveis, as 

quais se caracterizam por não terem visível no teclado todo o abecedário inscrito, possuindo apenas 

teclas com algumas letras que permitem ter acesso a memórias numéricas que funcionam como 

constantes; 
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b) No exame final nacional de Física e Química A (715), os alunos deverão ser portadores de 

calculadoras gráficas com a funcionalidade modo de exame (cf. Ofício Circular S-DGE/2017/3040, de 

11 de setembro e Ofício Circular 2819/2021/DGE-DSDC-DES); 

c) Nos exames finais nacionais de Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática Aplicada 

às Ciências Sociais (835), os alunos deverão ser portadores de calculadoras gráficas com a 

funcionalidade de modo de exame (Cf. Ofício Circular 2819/2021/DGE-DSDC-DES); 

Caso se venha a confirmar o uso de máquina calculadora com características técnicas diferentes das 

previstas, a prova de exame é anulada. 

9. É permitido o uso de dicionários, nos termos definidos no artigo 26.º do Regulamento das Provas de 

Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e Secundário para o ano 

de 2021 – DN 10-A/2021 de 22 de março. 

10. Para a realização dos exames finais nacionais, provas e exames a nível de escola e provas de 

equivalência à frequência, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não 

autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação 

móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com 

comunicação wireless (smartwatch), bips, etc.. Os objetos não estritamente necessários para a 

realização da prova como mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser colocados junto ao quadro, 

devendo os equipamentos aí colocados ser devidamente desligados. 

11. Qualquer telemóvel, relógio com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de comunicação 

móvel que seja detetado na posse de um aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação 

da prova pelo diretor da escola. 

12. Os alunos não devem ser portadores de telemóveis, smartwatchs, ou outro equipamento proibido, no 

dia de realização das provas e exames, tendo em conta a possibilidade de, inadvertidamente, se 

esquecerem destes equipamentos na sua posse durante a realização das provas e exames, o que, 

obrigatoriamente, implicará a sua anulação (ponto 6.9 da Norma 02/JNE/2021). 

13. Os alunos devem chegar à escola com uma antecedência de 35/40 minutos, com máscara 

devidamente colocada, para se poderem higienizar as mãos e dirigir para sua sala de exame. 

14. Todos os alunos devem estar em frente à sua sala de exame 30 minutos antes da hora marcada para 

o início da prova.  

15. A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 25 minutos antes da hora marcada para o início 

da prova e devem ser seguidos os procedimentos referidos no ponto 10, respeitando o distanciamento 

físico recomendado pela Direção-Geral de Saúde. 

16. Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo regulamentar 

não podem realizar a prova ou exame.  

17. Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada e imediatamente antes da sua 

entrada na sala de prova, os professores vigilantes solicitam aos alunos que:  
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a) Procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas situações devidamente 

comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a 

utilização de luvas, as quais devem ser disponibilizadas pela escola e colocadas na presença do 

professor vigilante; 

b) Efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário 

para a realização da prova e que não possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, em 

particular telemóveis. Ainda assim, para acautelar qualquer esquecimento, os alunos assinam, já nos 

respetivos lugares, o Modelo 05/JNE, confirmando que efetuaram a verificação referida. 

18. Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de 

documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. O cartão de cidadão ou 

o documento de substituição deve estar em condições que não suscite quaisquer dúvidas na 

identificação do aluno. 

19. Para fins de identificação dos alunos, não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão 

ou revalidação de cartão de cidadão. Os alunos que apresentem esse recibo são considerados 

indocumentados. 

20. Os alunos que não apresentem qualquer documento de identificação podem realizar a prova, devendo 

um elemento do secretariado de exames elaborar um auto de identificação utilizando, para o efeito, 

os Modelos 03/JNE, 03-A/JNE e 03-B/JNE, para os alunos que frequentam a escola e para os alunos 

externos à escola ou que, apesar de frequentarem a escola, não possam ser identificados por duas 

testemunhas. 

21. Aos alunos não é permitido escrever nas folhas de resposta, antes da distribuição dos enunciados das 

provas, à exceção do preenchimento do respetivo cabeçalho. 

22. Nos exames finais nacionais das disciplinas de Desenho A (706) e de Geometria Descritiva A (708), deve 

ter-se em conta que, em cada folha de prova, apenas pode ser resolvido um único exercício, não 

devendo, em caso algum, ser utilizado o verso da respetiva folha. 

23. Os estudantes não podem escrever o seu nome em qualquer outro local das folhas de resposta para além 

do local a isso destinado na parte destacável do cabeçalho. A indicação no papel de prova de elementos 

suscetíveis de identificarem o examinando ou a utilização de expressões desrespeitosas implica a 

anulação da prova. 

24. No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever: 

a) Na parte destacável: 

↘ O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas; 

↘ O número do cartão de cidadão ou número interno; 

↘ Assinatura, conforme o cartão de cidadão ou documento de identificação equivalente; 

↘ A designação e o código da prova que se encontra a realizar como, por exemplo, prova de Português 

(639) ou prova de Matemática B (735); 
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↘ Ano de escolaridade e fase. 

b) Na parte fixa: 

↘ Novamente, a designação e o código da prova que se encontra a realizar; 

↘ O ano de escolaridade e fase; 

↘ Versão 1 ou 2, no caso das provas do quadro referido no n.º 6.4., conforme enunciado distribuído; 

↘ No final da prova, o número de páginas utilizadas na sua realização. 

25. Caso haja rasura no preenchimento dos itens referidos no número anterior, especialmente nas situações 

em que o aluno já tenha registado respostas a questões da prova, a folha não deverá ser substituída, 

sendo a alteração registada de modo legível. Esta alteração deve também ser claramente identificada no 

reverso da parte destacável do cabeçalho, sendo neste local apostas as assinaturas de, pelo menos, um 

professor vigilante e do aluno. Por exemplo: Rasurei o número de cartão de cidadão, devendo ler-

se……….., a que se seguem as assinaturas. 

26. Nas provas com duas versões deverão indicar a versão (versão 1 ou versão 2) correspondente à prova 

que lhes foi distribuída. Se não for indicada a versão (versão 1 ou versão 2) no cabeçalho da folha de 

prova são classificadas com zero (0) pontos todas as respostas aos itens de seleção, conforme 

indicação nas instruções de cada uma das provas.  

27. Não é permitida a partilha de material durante a realização da prova e exame;  

28. Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações; 

29. Não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas e exames, a não ser para beber 

água. Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização das provas e 

exames. 

30. Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. Os alunos 

que pretendam usufruir da tolerância, só podem abandonar a sala no fim do tempo suplementar. 

31. A saída dos alunos da sala (no final do tempo regulamentar ou de tolerância) é orientada pelos 

professores vigilantes e é efetuada por ordem e com intervalo de tempo entre cada aluno. Os alunos 

devem manter a máscara, encaminhar-se para a saída da escola e evitar ajuntamentos. 

32. Em caso de desistência de resolução da prova, não deve ser escrita pelo estudante qualquer declaração 

formal de desistência, nem no papel da prova nem noutro suporte qualquer. O aluno só pode 

abandonar a sala no final do tempo regulamentar. 

33. As folhas de rascunho não são recolhidas já que, em caso algum, poderão ser objeto de classificação. 

Os alunos levam consigo da sala as folhas de rascunho e o enunciado da prova. 

34. Serão imediatamente anuladas as provas dos examinandos e de eventuais cúmplices que, no decurso 

da realização da prova, cometam ou tentem cometer inequivocamente qualquer fraude, não 

podendo esses examinandos abandonar a sala até ao fim do tempo de duração da prova. 
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35. Para além da componente escrita, os exames nacionais de línguas estrangeiras e de PLNM são 

constituídos por uma componente de avaliação da produção e interação orais.  

36. Os alunos deverão consultar com antecedência as pautas da realização da componente oral de línguas 

estrangeiras para verificarem o dia, hora e local da realização da componente oral. 

37. Os alunos realizam a componente oral na sua própria escola, podendo eventualmente realizar em 

outras escolas se, por questões organizativas, for considerado necessário pelo JNE em articulação com 

a DGEstE. 

38. Para a realização desta componente, os alunos apresentam-se 20 min antes do início da sessão junto 

da sala de espera. A chamada dos alunos é efetuada na sala de espera, 15 min antes do início de 

cada sessão de avaliação, por um elemento do secretariado de exames. 

39. Os alunos e encarregados de educação devem ler atentamente a Norma 02/JNE/2021 -Capítulo III – 

Reapreciação e reclamação das Provas e Exames. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 1.ª FASE 2.º FASE 

PEDIDO DE CONSULTA DE PROVA 

- Preenchimento do modelo 09/JNE em formato editável e enviado 
por email para os serviços administrativos. 

02/ago - 03/ago 16/set - 17/set 

REALIZAÇÃO DA CONSULTA 

- Entrega da fotocópia da prova mediante o pagamento de encargos 
previstos. 

04/ago 20/set 

FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO 

- Preenchimento do modelo 11/JNE em formato editável para 
formalizar o pedido de reapreciação, acompanhado do modelo 11-
A/JNE com alegação justificativa; 

- A validação do modelo 11/JNE é formalizada presencialmente 
mediante assinatura do modelo e respetivo pagamento.  

- Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das 
cotações e ou erro na atribuição da classificação aos itens de seleção, 
o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE devidamente 
preenchido, não havendo neste caso lugar a alegação nem sendo 
devido o depósito de qualquer quantia. 

05/ago - 6/ago 21/set - 22/set 
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40. A realização de quaisquer exames na 2ª fase carece obrigatoriamente de inscrição na plataforma PIEPE 

(entre 2 a 6 de agosto). 

 

Todas estas informações não substituem a leitura atenta e cuidadosa de todos os documentos 

relativos aos Exames e Provas (Norma 01/JNE/2021, Norma 02/JNE/2021, Despacho Normativo 

n.º 14 A/2021, de 26 de maio e Guia Geral de Exames 2021) e que podem ser consultados na 

página do Agrupamento (www.aeg1.pt) no separador Exames/Provas. 

 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar, 14 de junho de 2021 

A Diretora, 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinar e devolver pelo aluno) 

Eu, ___________________________________________________, encarregado de educação do aluno 

______________________________________________, do ano/turma______, tomei conhecimento do teor 

do documento - Informações essenciais – Ensino Secundário - Exames Finais Nacionais / Provas de 

Equivalência à Frequência.  

Gondomar, ___/___/2021                              O encarregado de educação, ____________________________ 

http://www.aeg1.pt/

