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Temas

❑ Provas de aferição eletrónicas

❑ Adaptações na realização das provas de aferição
eletrónicas



✓ As provas de aferição 
escritas são realizadas em 
suporte eletrónico

✓ Não há papel



Provas de aferição Práticas

À exceção das provas escritas de TIC (89)

e da Componente de Observação e

Comunicação Científica (OCC) da prova

de Ciências Naturais e Físico-Química

(88), as provas de aferição práticas são

realizadas nos mesmos moldes dos

anos anteriores.



✓ Para a prova de Ciências Naturais e Físico-Química (88),

incluindo a componente de OCC, e para a prova de TIC

devem também ser designados professores

coadjuvantes

✓ Na prova de Ciências Naturais e Físico-Química devem

existir dois professores coadjuvantes, cada um da

respetiva área da prova.

Componente de Observação e Comunicação 
Científica (OCC) e Prova de TIC 



✓ As provas de aferição escritas são realizadas obrigatoriamente 

no turno 1, podendo, contudo, em caso de necessidade, realizar-

se em dois turnos

Possibilidade de realização das provas em 2 
turnos 

✓ A escola tem de implementar medidas organizativas que 

garantam o sigilo da prova na sua realização, ou seja, em 

momento algum os alunos dos dois turnos poderão 

estabelecer qualquer contacto



Elenco das provas de aferição escritas
✓ Português e Estudo do meio (25)

✓ Matemática e estudo do Meio (26)

✓ Português (55)

✓ Português Língua Segunda (52)

✓ História e Geografia de Portugal (57)

✓ Matemática (86)

✓ Ciências Naturais e Físico-Química (88)

✓ Tecnologias da Informação e Comunicação (89)



✓ A prova de aferição escrita de Português e Estudo do meio

(25) tem compreensão do oral, nos mesmos moldes dos

anos anteriores, ou seja, as escolas irão descarregar o

ficheiro áudio na Extranet do IAVE e instalar nos sistemas

de reprodução áudio, nas salas onde os alunos realizam a

prova

.

As provas de aferição escritas com compreensão do oral:

✓ A prova de aferição escrita de Português (55) tem

compreensão do oral e tem o áudio incorporado, pelo que são

necessários auscultadores, com fio e sem Bluetooth, para os

alunos ouvirem o áudio sem prejudicarem os restantes colegas



✓ No caso do offline a prova será

disponibilizada antecipadamente

✓ Compete à escola, tendo em

consideração as suas características,

escolher entre o online e o offline

Online versus Offline



✓ Caso o computador avarie o aluno poderá reiniciar a

prova noutro computador e as questões às quais já

tinha respondido não se perdem

Como proceder se o computador  avariar durante 
a realização da prova?

✓ Ao aceder de novo à prova, a mesma abre no sítio onde

estava antes do computador avariar

✓ A escola deverá disponibilizar computadores para o caso

de algum computador avariar



✓ O Secretariado de Exames vai ter o trabalho mais facilitado

uma vez que:

- Não tem de colocar os convencionais nas provas

- Não tem de as colocar em envelopes

- Não necessita contactar com as forças de segurança a

entrega das provas realizadas pelos alunos

✓ O processo de classificação é mais rápido

Vantagens das provas de aferição eletrónicas



✓ O JNE irá implementar medidas, em articulação com

o IAVE, na salvaguarda que nenhum aluno fique

impedido de realizar as provas de aferição

Aspetos Importantes

✓ As escolas devem promover medidas que garantam

o acompanhamento e apoio aos seus alunos

✓ Todos os alunos terão de realizar as provas nas

melhores condições possíveis e compete-nos a nós

(JNE, IAVE e escolas) proporcionar essas condições



✓ Temos soluções pensadas a articuladas com o IAVE para

constrangimentos que possam surgir

Aspetos Importantes

✓ Os procedimentos (por exemplo, obtenção das

credenciais, necessidade de alterar a resposta dada na

prova, se sair da prova sem ser intencional, se não

responder a uma questão como avançar na resolução da

prova, etc.) serão vertidos no Guia das Provas de Aferição

Eletrónicas 2023.



✓ Os professores vigilantes deverão orientar os alunos, com

especial enfoque para os mais novos, a aceder à

Plataforma das Provas Eletrónicas

Aspetos Importantes

✓ Os alunos precisam de treinar na Plataforma onde irão

realizar as provas e o IAVE já disponibilizou links para os

alunos treinarem o ambiente gráfico da Plataforma

Eletrónica das Provas de Aferição

✓ Se a carga da bateria acabou e o computador se desligou

é voltar a entrar na Plataforma das Provas Eletrónicas



Adaptações na realização das provas
de aferição eletrónicas



✓ A leitura orientada dos enunciados deve ser aplicada em

situação individual e em sala à parte, mas realiza-se nos

mesmos moldes dos anos anteriores, ou seja, respeitando o

ritmo dos alunos

Adaptações na realização das provas

✓ Os alunos que necessitam de realizar saídas de sala e

pausas na realização das provas, têm de ser colocados em

sala à parte e os procedimentos são idênticos aos que eram

feitos em anos anteriores



✓ Na adaptação “ditar respostas a um docente” o aluno dita

as respostas e o professor escreve diretamente na

Plataforma das Provas Eletrónicas

Adaptações na realização das provas

✓ As provas em suporte eletrónico acomodam a prova digital

com figuras

✓ Não vai existir o ampliado A3, uma vez que a prova permite

realizar essa mesma ampliação.

✓ A prova digital sem figuras poderá ser disponibilizada na

plataforma das provas digitais



✓ A Ficha A deverá ser enviada para o Agrupamento do JNE

com o número de utilizador correspondente ao aluno que

necessita dessa adaptação

Adaptações na realização das provas

✓ O documento para a classificação de provas dos alunos

com surdez severa a profunda deve ser enviada para o

Agrupamento do JNE com o número de utilizador que

correspondente ao aluno que necessita dessa adaptação



✓ As provas em Braille são em papel

Provas em Braille: Requisição e transporte

✓ Na aplicação da adaptação de enunciados em Braille e em

digital sem figuras, as escolas GPA devem proceder à

requisição, junto da Presidência do Júri Nacional de

Exames dos sacos de enunciados necessários, através do

endereço eletrónico que irá estar no Guia de Aferição 2023

✓ Cada saco de enunciado em Braille contém apenas um

único exemplar



✓ Todos os constrangimentos que surjam no decorrer das

provas devem ser comunicados ao JNE

Considerações Finais

✓ O tempo é contabilizado pela escola, pelo que os

procedimentos de escrever a hora de início e fim da prova

no quadro mantém-se

✓ Para melhor apoio aos alunos no acesso à plataforma das

provas eletrónicas, e caso o diretor considere necessário, a

vigilância por sala poderá ser realizada por 2 professores



Obrigado pela vossa 
presença

Júri Nacional de Exames
2023

jne@dge.mec.pt
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