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Datas: 

 Provas finais e exames (9.º, 11.º e 12.º anos): Plataforma eletrónica no 

endereço: http://area.dge.mec.pt/jneac | De 18 de fevereiro e 18 de março de 

2019. 

 

 9.º ano: 

 1.ª Fase: 

 21 de junho: Português (91); 

 27 de junho: Matemática (92) 

 

 2.ª Fase: 

 19 de julho: Português (91); 

 22 de julho: Matemática (92) 

 

 11.º e 12.º anos, consultar https://ov.portalpsi.net/calendario-das-provas-de-

afericao-provas-finais-e-exames-nacionais-ano-letivo-2018-2019/. 

 

 Na plataforma, são preenchidos os seguintes campos: 

 Identificação escola/agrupamento de escolas 

 Dados do aluno (I) 

a) Nome completo do aluno; 

b) Número do cartão de cidadão/bilhete de identidade/número interno; 

c) Data de nascimento; 

d) Género; 

e) Ano de escolaridade; 

f) Delegação Regional do JNE; 

g) Agrupamento do JNE; 

h) Designação da escola de frequência; 

i) Endereço eletrónico em uso para o contacto com o Diretor de escola; 

j) Beneficiou de adaptações na realização de provas e exames em anos 

anteriores. 

 

http://area.dge.mec.pt/jneac
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 Situação atual e antecedentes relevantes (II) 

No processo individual do aluno está identificada a situação de (selecione a que 

prevalece): 

a) Surdez severa a profunda; 

b) Dislexia ligeira; 

i. Evidências da necessidade e da aplicação de adaptações ao processo de avaliação 

interna e externa, em que contextos ocorreram, por quem foram aplicadas, quando e 

de que modo. 

ii. Evidências de que a necessidade de intervenção ocorreu até ao final do 2.º ciclo. 

c) Dislexia moderada e grave; 

i. Evidências da necessidade e da aplicação de adaptações ao processo de avaliação 

interna e externa, em que contextos ocorreram, por quem foram aplicadas, quando e 

de que modo. 

ii. Evidências de que a necessidade de intervenção ocorreu até ao final 

do 2.º ciclo. 

d) Perturbação de hiperatividade com défice de atenção; 

e) Outras. 

 

 Adaptações ao processo de avaliação externa a requerer para a realização de 

provas e exames (III) 

Neste campo é necessário selecionar as adaptações, de entre as seguintes: 

a) Provas adaptadas (braille, formato digital com ou sem figuras, DAISY, papel tamanho 

A3) ‐ indicar apenas os códigos das provas/exames que o aluno irá realizar se 

pretender efetivamente provas adaptadas; 

b) Provas ou exames a nível de escola ― indicar apenas os códigos das provas/exames 

a nível de escola; 

c) Prova ou exame de PL2 para alunos com surdez severa a profunda; 

d) Presença de intérprete de Língua Gestual Portuguesa para alunos com surdez severa 

a profunda; 

e) Consulta de dicionário de Língua Portuguesa; 

f) Adaptações do espaço/material (provas em sala à parte, sentar em local diferente da 

ordem da pauta de chamada, equipamento ergonómico); 
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g) Acompanhamento por um docente (leitura orientada dos enunciados, ditar as 

respostas, transcrição de respostas, auxílio de um professor no manuseamento do 

material autorizado para cada prova ou exame); 

h) Aplicação da Ficha A – Apoio na classificação de provas e exames de alunos com 

dislexia; 

i) Tempo suplementar; 

j) Produtos de apoio; 

k) Saída da sala ou pausas durante a realização da prova ou exame; 

l) Outras adaptações. 
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Pressupostos: 

 

 As adaptações ao processo de avaliação externa devem ser coerentes com o 

processo de ensino, de aprendizagem e de avaliação interna. 

 A aplicação de qualquer uma das adaptações ao processo de avaliação externa 

depende da solicitação do professor titular de turma/conselho de docentes ou 

diretor de turma/conselho de turma, ao diretor de escola, com a anuência 

expressa do encarregado de educação, dependendo a sua a aplicação de 

autorização prévia: 

a) no ensino básico, do diretor de escola (cf. n.º 4 do artigo 28.º); 

b) no ensino secundário: 

(i) do diretor de escola (cf. n.º 5 do artigo 28.º): 

 
 
 

a) A utilização de produtos de apoio; 

b) A saída da sala durante a realização da prova/exame; 

c) A adaptação do espaço ou do material; 

d) A presença de intérprete de língua gestual portuguesa; 

e) A consulta de dicionário de língua portuguesa; 

f) A realização de provas adaptadas. 

 

 
 
 

(ii) do Presidente do JNE (cf. n.º 6 do artigo 28.º): 
 

a) A realização de exame de português língua segunda (PL2); 

b) O acompanhamento por um docente; 

c) A utilização de instrumentos de apoio à aplicação de critérios de 

classificação de provas, para alunos com dislexia, conforme previsto 

no Regulamento das provas de avaliação externa (Ficha A); 

d) A utilização de tempo suplementar. 
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CAPÍTULO I 
APLICAÇÃO DE ADAPTAÇÕES NA REALIZAÇÃO DE PROVAS E EXAMES 

 
 

 Constituem documentos que fundamentam a aplicação de adaptações ao 

processo de avaliação externa: 

a) A ata do conselho de docentes/turma, com a formalização da proposta de 

aplicação de adaptações ao processo de avaliação externa, e respetivo despacho 

de autorização; 

b) Relatório Técnico‐Pedagógico, quando aplicável. 

 

 Provas/Exames a nível de escola:  

 Possíveis, em casos excecionais, para alunos com medidas seletivas ou 

adicionais; 

 Alunos com Dislexia ou PHDA NÃO podem realizar; 

 As provas e exames a nível de escola são destinados a alunos que não 

conseguem realizar de todo as provas de avaliação externa elaboradas a 

nível nacional pelo IAVE, I.P., mesmo com a aplicação de adaptações, ou 

seja, alunos que necessitam de alterações específicas da estrutura da 

prova e/ou dos itens, bem como do tempo de duração e/ou 

desdobramento dos momentos de realização da prova.  

 A aplicação de provas e exames a nível de escola depende da autorização 

do diretor de escola, no ensino básico, ou do Presidente do JNE, no 

ensino secundário; 

 As provas finais e exames a nível de escola têm a duração e a tolerância 

das correspondentes provas ou exames de âmbito nacional, salvo casos 

excecionais, havendo também a possibilidade de as provas serem 

fracionadas. 

 

 “leitura orientada dos enunciados”: 

 Caso não tenha sido elaborado Relatório Técnico‐Pedagógico, pode ser 

ponderada a aplicação desta adaptação, no presente ano letivo, em 
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situações excecionais, devidamente fundamentadas em ata do conselho 

de turma e noutros documentos considerados relevantes. 

 

 Dislexia: 

 

 A aplicação do previsto na Ficha A depende do requerimento/despacho 

do diretor de escola, no ensino básico, ou da autorização do Presidente 

do JNE, no ensino secundário.  

 A solicitação da aplicação da Ficha A deve ser fundamentada com base 

nas adaptações ao processo de avaliação interna (em que contextos 

ocorreram, por quem foram aplicadas, quando e de que modo). [Não está 

escrito que a aplicação da Ficha A obrigue à existência de um RTP (cf. 

penúltimo parágrafo da p. 21 do Guia)] 

 A Ficha A (bem como a Nota Explicativa, também disponível na 

plataforma) acompanha cada prova ou exame que o aluno realize 

(componente escrita, oral ou prática).  

 No ensino básico, a Ficha A deve ser impressa de acordo com o número 

de provas realizadas pelo aluno, logo após o seu preenchimento e se 

autorizada pelo diretor. No ensino secundário a Ficha A deve ser 

impressa após autorização do JNE. 

 Um exemplar da Ficha A deve ser arquivado no processo individual do 

aluno. 

 O último parágrafo da p. 21 (“A Ficha A quando aplicada nos termos do 

número 7.2 do capítulo 1 deve ainda estar fundamentada no Relatório 

Técnico‐Pedagógico.”) remete para a situação em que não seja requerida 

apenas a aplicação da Ficha A, por estarmos perante uma Dislexia 

moderada ou grave:  

 Quando existe uma dislexia moderada ou grave1, para além da 

aplicação da Ficha A, podem também ser autorizadas outras 

adaptações, nomeadamente: 

                                                           
1 “leitura silabada com inversões sistemáticas, acentuada lentidão na leitura oral e na silenciosa, 
incompreensão global do sentido da mensagem” (p. 23 do Guia). 
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 “utilização de computador”,  

 “leitura orientada dos enunciados”, 

 “enunciados em formato digital com figuras” e, como 

consequência,  

 “realização de provas ou exames em sala à parte”.  

 Estas adaptações devem ser coerentes com as usadas no processo 

de ensino e de aprendizagem ao longo do percurso escolar do 

aluno, devendo estar fundamentadas no seu processo individual. 

 

Retira-se do documento que: 

1. A aplicação da Ficha A não obriga à existência de um RTP; 

2. O que for pedido para além da Ficha A requer que o aluno tenha Dislexia grave 

ou moderada, situação em que o aluno deverá ter um RTP; 

3. Nas pp. 24-25, estende-se o que já havia sido referido em relação à leitura de 

enunciados: “Caso não tenha sido elaborado Relatório Técnico‐Pedagógico, 

pode ser ponderada a aplicação destas adaptações, no presente ano letivo, em 

situações excecionais, devidamente fundamentadas em ata do conselho de 

turma e noutros documentos considerados relevantes.” 

 
Resumo (Dislexia): 
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 Quem pode beneficiar de tempo suplementar? 

 Alunos que tenham esta adaptação prevista em RTP (cf. nota a verde), 

excetuando os alunos com Dislexia e PHDA, situações em que apenas se 

pode recorrer à tolerância regulamentar aplicável à generalidade dos 

alunos. 

 

 Quadro-síntese das adaptações possíveis: 
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 Documentos necessários: 

 No ensino básico: 

a) Requerimento/Despacho de autorização de aplicação de adaptações 

(documento 2), pelo diretor de escola; 

b) Relatório Técnico‐Pedagógico (quando aplicável); 

c) Despacho de autorização concedido anteriormente (quando o aluno já 

beneficiou de adaptações na avaliação externa em anos anteriores); 

d) Documentos que evidenciem e comprovem o diagnóstico e a intervenção até ao 

final do 2.º ciclo (dislexia). 

 

 No ensino secundário, devem ser inseridos, para conhecimento/análise 

do JNE, os seguintes documentos: 

a) Boletim de inscrição para realização de provas ou exames; 

b) Requerimento/Despacho de autorização de aplicação de adaptações 

(documento 2), pelo diretor de escola; 

c) Requerimento para aplicação de adaptações na realização de provas ou exames 

(documento 1) do diretor de escola ao JNE; 

d) Relatório Técnico‐Pedagógico (quando aplicável); 

e) Relatório médico ou de técnico de especialidade (quando aplicável, no caso das 

adaptações autorizadas pelo diretor de escola, e obrigatório para todas as 

adaptações a autorizar pelo JNE); 

f) Despacho de autorização concedido anteriormente (quando o aluno já 

beneficiou de adaptações na avaliação externa em anos anteriores);  

g) Documentos que evidenciem e comprovem o diagnóstico e a intervenção até ao 

final do 2.º ciclo (dislexia); 

h) Ata do conselho de turma, quando aplicável; 

i) Outros documentos considerados relevantes, quando aplicável. 

 

 

Nota final: O presente documento não retira a necessidade de leitura do texto fonte 

(Guia para aplicação de adaptações na realização de provas e exames – JNE / 2019). 

Fátima Almeida 


