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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES FINAIS NACIONAIS  
E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

[Extrato do Guia Geral de Exames 2021, da Norma 01/JNE/2021, da Norma 02/JNE/2021  
e do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março] 

INFORMAÇÕES AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (EE) 

 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Os exames finais nacionais do Ensino Secundário têm lugar em duas fases, a ocorrer, este ano e a título excecional, em julho 
e setembro, nos dias e horas previstos nos calendários elaborados a nível nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• As provas de equivalência à frequência (PEF), cujo calendário é internamente afixado, têm lugar em duas fases, a ocorrer, 
este ano e a título excecional, em julho (de 2 a 16) e setembro (de 1 a 9), e realizam-se nos dias e horas definidos a nível de 
escola, de acordo com o estipulado nos documentos legais.  

• Considerando ainda o atual contexto de pandemia e a necessidade de adoção de medidas excecionais e temporárias com 
vista à redução do risco de contágio da doença COVID-19, os alunos do 11º e 12º anos de escolaridade obtêm aprovação nas 
disciplinas do seu plano de estudos se as classificações internas finais (CIF) forem iguais ou superiores a 10 valores. Assim 
sendo, todos os alunos que realizam provas este ano fazem-no na qualidade de autopropostos tendo em conta que: 
- realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso (PI) para efeitos de acesso ao 
ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas 
como classificação de prova de ingresso; 
- realizam exames finais nacionais ou PEF (caso não exista a oferta de exame nacional) para a conclusão de disciplinas cujo 
ano terminal frequentaram sem aprovação (CIF inferior a 10) ou cuja matrícula anularam até ao final da penúltima semana 
do 3º período. 

• No atual contexto, não é permitida a realização de exames finais nacionais ou de PEF para melhoria de classificações internas 
de disciplinas cuja aprovação já foi obtida, com vista ao cálculo da classificação final do ensino secundário. 

• Todos os alunos que pretendam realizar exames finais nacionais e/ou PEF têm de se inscrever, obrigatoriamente, para a 1ª 
fase e, se assim o pretenderem, para a 2ª fase (inscrições de 2 a 6 de agosto). As inscrições são efetuadas através da 
Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt . 

• Os alunos que pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem aprovação no final do 3.º período 
deverão inscrever-se no respetivo exame nacional ou PEF nos dois dias úteis após a afixação das pautas da avaliação 
sumativa final, sendo admitidos na 1.ª fase. 

• A anulação de matrícula numa determinada disciplina pode ser realizada até ao final da penúltima semana do 3º período 
letivo, devendo o aluno inscrever-se no exame nacional (ou PEF) da disciplina, nos dois dias úteis seguintes ao da anulação 
da matrícula, sendo admitido na 1.ª fase.  Os alunos que anularem a matrícula numa determinada disciplina após a 
penúltima semana do 3º período estão impedidos de realizar exame nacional ou PEF nessa disciplina, no presente ano 
letivo. 

• Para efeitos exclusivos de acesso ao ensino superior (PI), todos os alunos podem prestar exame de disciplinas não 
constantes no seu currículo. 

• Os exames realizados na 2.ª fase só podem ser utilizados como provas de ingresso na candidatura à 2.ª fase do concurso 
nacional de acesso ao ensino superior, tanto no próprio ano escolar como nos dois anos subsequentes. 

• Nos exames nacionais de línguas estrangeiras, constituídos por duas componentes, escrita e oral, é obrigatória a realização 
de ambas na mesma fase (80% para a componente escrita – 160 pontos – e 20% para a componente oral – 40 pontos). 

DIA HORA EXAME NACIONAL DURAÇÃO 

1ª FASE 

02 julho – 6ª f. 09:30 639     PORTUGUÊS   120’+30’ 

06 julho – 3ª f. 09:30 714     FILOSOFIA      120’+ 30’ 

07 julho – 4ª f.  09:30 623     HISTÓRIA A                                                     120’+30’ 

08 julho – 5ª f. 09:30 715     FÍSICA E QUÍMICA A                                       120’+30’ 

13 julho – 3ª f.  09:30 

635     MATEMÁTICA A                                             

150´+ 30’ 735     MATEMÁTICA B                                              

835     MACS                                                                 

15 julho – 5º f. 09:30 702     BIOLOGIA E GEOLOGIA                                  120´+ 30’ 

16 julho – 6ª f. 09:30 719     GEOGRAFIA A                                                  120´+ 30’ 

02 agosto–2ª f. AFIXAÇÃO DE PAUTAS 

02 a 06 de agosto – inscrição na 2ª fase  

2ª FASE – 1 a 7 de setembro 

16 setembro - 5ªf. AFIXAÇÃO DE PAUTAS  

https://jnepiepe.dge.mec.pt/
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• A Ficha ENES é um documento necessário para a candidatura ao ensino superior e contém informação sobre as provas de 
ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino secundário para as várias fases de acesso e pode ser 
requerida na escola em data posterior à da afixação das pautas com os resultados dos exames. A Ficha ENES contém, 
ainda, um código de ativação para utilização na candidatura online ao concurso nacional de acesso, o qual permite efetuar a 
validação da referida candidatura. Para a candidatura ao ensino superior, os alunos que não pretendam realizar exames no 
presente ano letivo têm que proceder, obrigatoriamente, à inscrição na PIEPE, para efeitos de emissão da Ficha ENES 2021, 
não havendo lugar ao pagamento da propina de inscrição. Este pedido pode ser efetuado até ao início do período de 
inscrições do ano escolar de 2021/2022, desde que o aluno tenha reunido condições de acesso ao ensino superior até ao 
final do prazo de candidatura à 3.ª fase. Nos casos de alteração de classificações de exames por reapreciação ou reclamação, 
o aluno deve solicitar na escola nova Ficha ENES, mediante devolução da anterior. A não titularidade da Ficha ENES 2021 
impede a realização de candidaturas ao regime geral de acesso ao ensino superior em 2021. 

 
2. ADMISSÃO À 2.ª FASE  

• Os alunos que faltarem injustificadamente a uma prova da 1ª fase dos exames finais nacionais ou PEF estão impedidos de 
realizar essa prova na 2ª fase. 

• Os alunos que ficarem excluídos por faltas no ano terminal da disciplina só podem apresentar-se ao respetivo exame final 
nacional (ou PEF) na 2ª fase desse mesmo ano escolar. 

• Só podem ser admitidos à 2.ª fase os alunos que realizaram provas na 1.ª fase e desde que: 
a) não tenham obtido aprovação nas disciplinas em que realizaram provas/exames na 1.ª fase;  
b) pretendam realizar melhoria de nota de exames finais nacionais realizados na 1.ª fase, no mesmo ano escolar, relevando 
o seu resultado exclusivamente como classificação de prova de ingresso. 

• Situações excecionais de admissão à 2ª Fase:  

• um aluno de qualquer curso pode inscrever-se na 2ª fase para a realização de provas ou componentes de prova, de 
exames finais nacionais de disciplinas que não pertençam ao seu plano de estudos ou que decorram do seu percurso 
formativo próprio, desde que tenha realizado na 1ª fase outro exame final nacional calendarizado para o mesmo dia e 
hora, sendo aqueles equiparados a exames realizados na 1ª fase (a menos que satisfaçam a mesma prova de ingresso do 
exame realizado na 1ª fase); 

• um aluno que falte à 1ª fase por motivos graves de saúde ou outros que não lhe sejam imputáveis, pode, 
excecionalmente, realizar na 2ª fase as provas ou exames a que faltou, desde que autorizado pelo Presidente do Júri 

Nacional de Exames (JNE), após análise do caso. 
 
3. MATERIAL ESPECÍFICO AUTORIZADO 

• As folhas de prova a utilizar nos exames finais nacionais e nas PEF são de modelo próprio fornecido pelo estabelecimento 
de ensino (modelo da Editorial do Ministério da Educação – EMEC), sendo quadriculadas nas provas de Matemática A 
(635), Matemática B (735) e MACS (835). 

• O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola, devidamente carimbado, sendo datado e rubricado por um dos 
professores vigilantes. O papel de rascunho não é recolhido, já que em caso algum pode ser objeto de classificação. 

• Durante a realização das provas e exames, os alunos apenas podem utilizar o material autorizado nas respetivas 
Informações-Prova, devendo cada aluno, na sala de exame, utilizar apenas o seu material. 

• As Informações-Prova relativas aos exames finais nacionais são elaboradas e divulgadas pelo IAVE, I.P. As Informações-
Prova de Equivalência à Frequência são elaboradas a nível de escola e afixadas com a devida antecedência, para 
conhecimento dos alunos e EE. 

• Máquinas de calcular - têm que satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições: serem silenciosas; não necessitarem 
de alimentação exterior localizada; não terem cálculo algébrico simbólico (CAS); não terem capacidade de comunicação à 
distância e não terem fitas, rolos ou outros meios de impressão. Chama-se especial atenção para o seguinte: 
a) 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).  
b) Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) - os alunos deverão ser 

portadores de calculadoras gráficas com a funcionalidade modo de exame (Cf. Ofício Circular 2819/2021/DGE-DSDC-
DES). 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATENÇÃO 

A funcionalidade modo de exame deverá ser ativada pelo aluno, na sala onde se realiza o exame, na presença do professor 
coadjuvante, antes do início da prova. O estado modo de exame fica assinalado, de forma muito visível, através de um led 
ou de indicações visíveis no ecrã da calculadora. Na eventualidade do examinando se apresentar com um modelo que não 
respeite estes requisitos, deverá o aluno proceder à limpeza da memória da calculadora, na presença do professor 
coadjuvante. 
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• Todo o aluno que se candidate a exames e possua uma calculadora suscetível de levantar dúvidas relativamente às suas 
características deverá, até 31 de maio, solicitar na escola a confirmação da possibilidade de utilizar a mesma. A diretora deverá 
emitir declaração, a ser entregue ao aluno, ficando uma cópia arquivada na escola. 

• Dicionários – só é permitido o uso de dicionários nos exames/provas para os quais está expressamente previsto nas 
Informações-Prova e de acordo com a tipologia aí prescrita.  

• O Secretariado de Exames, em conjunto com o professor coadjuvante, define os procedimentos para verificação do 
material a usar pelos alunos, o que deve ocorrer antes do início da prova. 
 

MUITO IMPORTANTE 

• Para a realização das provas os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos (livros, cadernos, folhas, 
etc.) não autorizados, nem quaisquer sistemas de comunicação móvel (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou 
áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless/smartwatch, bips, tablets, etc.), quer estejam ligados ou 
desligados. Os objetos não estritamente necessários à realização da prova (como mochilas, carteiras, estojos, etc.) deverão 
ser colocados junto à secretária dos professores vigilantes, sendo que os equipamentos de comunicação deverão ser 
aí colocados obrigatoriamente DESLIGADOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DURAÇÃO  

• Em todos os exames finais nacionais do ensino secundário os alunos podem usufruir de 30 minutos de tolerância. Os 
alunos que pretendam usufruir da tolerância só podem abandonar a sala no final da mesma. 

• A contagem do tempo inicia-se logo que concluída a distribuição dos enunciados aos alunos. 

• A hora de início e a de conclusão das provas são escritas no quadro, fazendo referência ao período de tolerância. 
 
 
5. CONVOCATÓRIA E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

• Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova, 30 minutos antes da hora marcada para o seu 
início e com máscara devidamente colocada. 

• Durante o período de chamada e imediatamente antes da entrada na sala de prova, os professores vigilantes solicitarão 
aos alunos que procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de base alcoólica colocada à 
entrada de todas as salas, assim como à remoção de luvas, caso se apresentem com as mesmas. 

• A chamada faz-se 25 MINUTOS ANTES da hora marcada para o início do exame/prova, pela ordem alfabética constante 
nas pautas elaboradas pelos Serviços de Administração Escolar. 

• NÃO É TOLERADO QUALQUER ATRASO, pelo que após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a 
entrada dos alunos. 

• Na eventualidade de algum aluno se apresentar a provas ou exames sem constar da pauta, pode ser admitido à prestação 
da prova, a título condicional, se a situação indiciar erro administrativo, procedendo-se, de imediato, à clarificação da sua 
situação escolar, ou se a diretora decidir autorizar a sua inscrição fora de prazo. Para prevenir estas situações, o aluno deve 
dirigir-se à escola com a devida antecedência (48h), a fim de confirmar a sua correta inscrição nas pautas de chamada e, 
se detetar que o seu nome não consta da pauta, deve dar imediato conhecimento do facto aos Serviços de 
Administração Escolar. 

ATENÇÃO 
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 pela diretora da escola. 
Recomenda-se, por isso, VIVAMENTE, que os alunos não sejam portadores de telemóveis (ou outros equipamentos 
proibidos) nos dias de realização das provas. Os professores vigilantes vão solicitar aos alunos a assinatura de um 
documento no qual declaram não estar na posse dos referidos equipamentos ou de qualquer outro material não 
autorizado. 
 

ATENÇÃO 

• Sempre que um aluno se apresente com calculadora cujas características técnicas não se enquadrem nas condições 
previstas, levantando dúvidas quanto à legitimidade da sua utilização, é-lhe permitido o seu uso, devendo, 
obrigatoriamente, ser preenchidos os Modelos 04/JNE e 04-A/JNE, o primeiro para arquivo na escola e o segundo para 
ser remetido à Comissão Permanente do JNE, para análise e decisão final. 

• Caso se venha a confirmar o uso de calculadora com características técnicas diferentes das previstas, a prova é 
anulada. 

• Os alunos só podem levar para a sala de exame uma única calculadora. 
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• Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Cartão do Cidadão (CC), que deverá estar em condições 
que não suscitem quaisquer dúvidas na identificação do aluno. É permitido apresentar CC cuja validade tenha expirado a 
partir de 24 de fevereiro de 2020. 

• Não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão ou de revalidação do CC.  

• Quando se mostre necessário e apenas para o efeito de verificação da identificação do aluno, o professor vigilante pode 
pedir a este para retirar a máscara, a qual deve voltar a ser colocada imediatamente após a referida verificação. 

• Os alunos nacionais ou estrangeiros que não disponham de CC emitido pelas autoridades portuguesas podem, em sua 
substituição, apresentar o título de residência, passaporte ou o documento de identificação utilizado no país de que são 
nacionais ou em que residem. Neste caso, devem ser igualmente portadores do documento emitido pela escola com o 
número interno de identificação que lhes foi atribuído. 

• Os alunos indocumentados podem realizar o exame/prova, devendo o Secretariado de Exames elaborar, no final do(a) 
mesmo(a), um auto de identificação do aluno: 

• no caso dos alunos que frequentam a escola, o auto (Modelo 03/JNE) é assinado por um elemento do Secretariado de 
Exames, por duas testemunhas e pelo aluno. No caso de um aluno menor, a situação deve ser comunicada de imediato 
ao EE, o qual toma conhecimento da ocorrência, assinando o respetivo auto, mediante agendamento. 

• no caso dos  a lunos  externos  à  escola  ou que,  apesar  de frequentarem a es co la ,  não poss am ser  
ident i f i cados  por  duas  testemunhas,  o auto (Modelo 03-A/JNE e 03-B/JNE) é assinado pelo coordenador do 
Secretariado de Exames e pelo aluno, que deve apor, igualmente, a impressão digital do indicador direito. No caso de um 
aluno menor, a situação deve ser comunicada, de imediato, ao EE, o qual toma conhecimento da ocorrência, 
assinando o respetivo auto. Nos dois dias úteis seguintes ao da realização da prova, o aluno, acompanhado do respetivo 
EE, quando menor, deve comparecer na escola, com o documento de identificação, e apor, novamente, a impressão 
digital do indicador direito sobre o auto elaborado no dia da prova, sob pena de anulação da mesma.  
 

 
6. DISTRIBUIÇÃO DAS FOLHAS DE RESPOSTA  

• Terminada a chamada e atribuídos os lugares, os professores responsáveis pela vigilância distribuirão o papel de prova, 
para que cada aluno possa preencher somente o respetivo cabeçalho.  
 
 

7. PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO 

• No cabeçalho das folhas de resposta (figura 1), o aluno deve escrever: 
a) Na parte destacável: 
• o seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas; 
• o número do CC e respetiva validade; 
• a assinatura, conforme CC; 
• a designação da prova e respetivo código (ex. Matemática A – 635); 
• o ano de escolaridade:  11º ou 12º ano; 
• a fase: 1ª ou 2ª. 
 
b) Na parte fixa: 
• novamente, a designação da prova e respetivo código;  
• o ano de escolaridade: 11º ou 12º ano; 
• a fase:  1ª ou 2ª; 
• a versão (1 ou 2) no caso das provas que constam do quadro da figura 2, conforme o enunciado distribuído; 
• no final da prova, o número TOTAL de páginas utilizadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 

• Caso haja rasura no preenchimento do cabeçalho, a alteração registada tem que ficar legível. Esta alteração deve 
também ser registada no reverso da parte destacável do cabeçalho, sendo neste local apostas as assinaturas do 
aluno e de, pelo menos, um professor vigilante. 

• Se não for indicada a versão (1 ou 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. 

• Os alunos a quem foi atribuído um número interno de identificação devem registá-lo no local destinado ao 
número do C C .   

•  
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                 Fig. 1 – Cabeçalho das folhas de prova.                                                          Fig. 2 – Exames nacionais com versões em 2021. 
 

8. ADVERTÊNCIAS AOS ALUNOS 

• Os alunos: 
a) não podem retirar a máscara durante a realização da prova/exame (salvo em situações devidamente justificadas); 
b) não podem escrever nas folhas de resposta antes da distribuição dos enunciados, à exceção do preenchimento do 

cabeçalho; 
c) não podem escrever o seu nome em qualquer outro local para além da parte destacável do cabeçalho das folhas de 

resposta; 
d) não podem escrever comentários despropositados ou descontextualizados, nem mesmo invocar matéria não lecionada 

ou outra particularidade da sua situação escolar; 
e) só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével; 
f) não podem utilizar fita ou tinta corretora. Em caso de engano, devem riscar o que não interessa. Não há lugar à 

substituição das folhas de prova (salvo em caso de força maior, como mancha ou rasgão); 
g) não podem partilhar material durante a realização da prova/exame; 
h) nos exames de Matemática A (635), Matemática B (735) e MACS (835) 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 passado a tinta; 
i) as provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa para tal, não são consideradas para classificação; 
j) só podem utilizar a língua portuguesa para responder às questões. Excetuam-se, obviamente, as disciplinas de língua 

estrangeira;  
k) não podem escrever nas margens da folha de prova, nem nos campos destinados às cotações; 
l) devem assinalar sempre o grupo e o número das questões a que vão dar resposta nas folhas de prova; 
m) não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova; 
n) não podem ingerir alimentos, à exceção de água, durante a realização da prova. 
 
 
9. SUBSTITUIÇÃO DAS FOLHAS DE RESPOSTA 

• As folhas de prova não são substituídas. Em caso de engano, os alunos devem riscar as respostas ou parte de respostas 
que não queiram ver consideradas na classificação. 

 
 
10. DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

• Em caso de desistência de realização da prova, não deve ser escrita pelo aluno qualquer declaração formal de desistência, 
nem no papel da prova nem em qualquer outro suporte. A prova é recolhida e enviada para classificação, ainda que tenha 
só o cabeçalho preenchido. 

• O aluno não pode abandonar a sala antes do final do tempo regulamentar da prova. 

Disciplina Código 

Biologia e Geologia -11º ano 702 

Economia A – 11º ano 712 

Filosofia – 11º ano 714 

Física e Química A – 11º ano 715 

Geografia A – 11º ano 719 

História B – 11º ano 723 

História A – 12º ano 623 

Português – 12º ano 639 
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11. ABANDONO NÃO AUTORIZADO DA SALA 

• Se, apesar de advertido em contrário, algum aluno abandonar a sala antes do final do tempo regulamentar da prova, a 
situação deve ser, imediatamente, comunicada à diretora da escola, que toma as medidas adequadas para impedir a 
divulgação da prova ou que o aluno volte a entrar na sala de prova.  

• A prova é anulada pela diretora, ficando em arquivo na escola, para eventuais averiguações. 
 
 
12. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

• São rigorosamente interditos, aos professores vigilantes, coadjuvantes e elementos do secretariado de exames, quaisquer 
procedimentos que possam ajudar os alunos a resolver a prova ou prestar qualquer tipo de esclarecimento relacionado com 
os conteúdos das provas que não tenha sido autorizado pelo JNE. 

 
 
13. IRREGULARIDADES 

• A ocorrência de quaisquer situações irregulares  durante a realização dos exames é  comunicada de imediato à diretora 
da escola, a qual decide do procedimento a adotar. 

• A anulação de uma prova pela diretora no caso de um aluno se encontrar na posse de suportes escritos ou equipamento 
tecnológico não autorizados obriga à permanência do aluno na sala até ao fim do tempo de duração da prova. 

• A indicação no papel de prova de elementos suscetíveis de identificarem o aluno, assim como o registo de 
expressões descontextualizadas ou desrespeitosas, podem implicar a anulação da prova pelo Presidente do JNE. 

 
 
14. FRAUDES 

• As provas dos examinandos e de eventuais cúmplices que, no decurso da realização da prova, cometam ou tentem 
cometer, inequivocamente, qualquer fraude, em seu proveito ou em proveito de outrem, são suspensas imediatamente 
pelos professores responsáveis pela vigilância, não podendo esse(s) examinando(s) abandonar a sala até ao final do tempo 
regulamentar da prova. 

• A situação deve ser imediatamente comunicada à d iretora da escola, a quem compete a anulação da prova, quer se trate 
de exame nacional ou de PEF, mediante relatório devidamente fundamentado, ficando em arquivo na escola a prova 
anulada, bem como outros elementos de comprovação da fraude, para eventuais averiguações. 

• A suspeita de fraude levantada em qualquer fase do processo de provas ou que venha a verificar-se posteriormente pode 
implicar, até ao apuramento da verdade, a suspensão da eficácia dos documentos académicos entretanto emitidos, em 
ordem à possível anulação da prova e sem prejuízo de ulterior comunicação ao Ministério Público.  

• A ocorrência de fraude ou tentativa de fraude durante a realização das provas e exames da 1ª fase impede os alunos de 
aceder à 2ª fase dessa prova, no mesmo ano escolar.  

 
 
15. RECOLHA DAS FOLHAS DE RESPOSTA 

• Os estudantes devem permanecer na sala, nos respetivos lugares, aguardando a autorização de saída, enquanto os 
professores vigilantes procedem à conferência das folhas de resposta.  

• A saída é feita pela mesma ordem de entrada e com intervalo de tempo entre cada aluno. Os examinandos devem manter 
a máscara, encaminhar-se para a saída da escola e evitar ajuntamentos. 

 
 
16. REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES 

• Deverá ser consultado o Capítulo III – REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES - da Norma 02/JNE/2021, 
afixado em expositor próprio e disponível na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Barroselas 
(http://www.aeb.edu.pt/). Todos os modelos necessários encontram-se disponíveis, em formato digital, no sítio do JNE, 
em http://www.dge.mec.pt/modelos. Devem, preferencialmente, ser preenchidos em formato digital e enviados para o 
correio eletrónico da escola, para posteriormente serem impressos e assinados para apresentação na escola. 

• O processo de reapreciação é realizado na plataforma eletrónica de Reapreciação de Provas e Exames (RPE). 
 

 
Barroselas, 20 de maio de 2021 

A Diretora, 
Maria Teresa da Costa Almeida 

http://www.aeb.edu.pt/
http://www.dge.mec.pt/modelos

