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SUMÁRIO 

 

A atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário integra o 

programa Controlo do Plano de Atividades da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) para 2014 

e tem como objetivos:  

1) Controlar a aplicação das provas finais de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade e dos 

exames finais nacionais do ensino secundário, de modo a garantir a sua realização em 

condições de confidencialidade e de equidade;  

2) Verificar a adequação das medidas e dos procedimentos adotados pelos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, bem como pelos estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas finais e os 

exames decorrem; 

3) Contribuir para a melhoria da organização dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, no que respeita ao 

serviço inerente à realização das provas finais e dos exames nacionais. 

Integra, ainda, o objetivo estratégico da IGEC de reforçar a regulação dos sistemas educativo e 

científico, nas suas diferentes dimensões. 

 

O presente relatório expressa o trabalho desenvolvido pela IGEC neste âmbito, relativamente ao ano 

letivo de 2013-2014, relatando a atividade nas escolas
1
, indicando os aspetos mais conseguidos e 

aqueles que revelaram maiores debilidades. Referem-se, tanto os aspetos relacionados com provas 

finais e exames nacionais que foram identificados no âmbito das intervenções planeadas, bem como 

os que chegaram ao conhecimento desta Inspeção-Geral, quer diretamente, quer através de outros 

serviços do Ministério da Educação e Ciência, de outras entidades ou de particulares. 

 

No ano letivo 2013-2014, realizaram-se 213 intervenções planeadas em escolas de Portugal 

continental, a que se somam duas intervenções na Escola Portuguesa de Moçambique na 1.ª fase das 

provas finais dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (Português − 41 e 61 e Matemática − 42 e 62). 

 

Relativamente ao número de alunos que realizavam provas ou exames aquando das intervenções 

inspetivas, foi no ensino secundário que se verificou o maior número de alunos a realizar exames, 

com uma percentagem de 59,8%. 

 

Quanto às provas observadas pelos inspetores, nos três ciclos do ensino básico, o 3.º ciclo teve maior 

número de intervenções, sendo a prova de Matemática do 3.º ciclo (33 intervenções) a que foi objeto 

de maior número de observações. No ensino secundário, foram observados diversos exames nacionais, 

verificando-se que os exames de Português e Matemática A foram os mais observados. 

 

Atinente às desconformidades identificadas no decorrer da atividade, no ano letivo de 2013-2014, nas 

213 intervenções, verificaram-se 365 desvios, sendo 71 no 1.º ciclo, 76 no 2.º ciclo, 94 no 3.º ciclo e 

124 no ensino secundário. Foram assinaladas cinco anomalias, relativamente às quais foram 

desenvolvidos procedimentos de averiguação e jurídico-disciplinares. 

 

  

                                              
1 Por escolas entende-se, ao longo deste relatório, os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas, 
as escolas profissionais, as escolas portuguesas no estrangeiro, os estabelecimentos de ensino dependentes 
de outros ministérios e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 
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A maior parte dos desvios prendeu-se com situações relacionadas com: 

 O não cumprimento integral de afixações obrigatórias (designadamente de disposições da 

Norma 02/JNE/2014); 

 A não realização/promoção de reuniões de caráter obrigatório com os diversos intervenientes 

e com os encarregados de educação; 

 A regulação de procedimentos visando o cumprimento das disposições do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA) relativos a impedimentos bem como o seu cumprimento 

efetivo; 

 A distribuição do papel de rascunho e com a recolha das provas em sala de exame, após a 

realização das mesmas e durante as duas fases de aplicação de alguns tipos de prova; 

 Informações e esclarecimentos diversos, a prestar aos alunos e encarregados de educação. 

 

Neste ano letivo, registou-se a entrada de 22 queixas/denúncias relativamente ao processo de 

realização das provas finais e dos exames nacionais. A maior parte destas queixas/denúncias 

relacionou-se com suspeitas de fraude na realização das provas e exames (designadamente 

padronização de respostas, pré-preenchimentos e rasuras), seguida da alegada não informação aos 

alunos acerca da hora de realização da 2.ª fase das provas do 2.º ciclo, do alegado incumprimento 

das disposições reguladores dos impedimentos, consignadas no CPA e ainda subsistiram três casos de 

recusa de docentes classificadores em aceitar provas para classificação. Relativamente às queixas 

foram desenvolvidas as necessárias diligências de averiguação e procedimentos jurídico-disciplinares. 

 

Apesar das lacunas anteriormente identificadas, o serviço de exames decorreu, nas escolas e na 

generalidade dos casos, em linha com os anos anteriores. As escolas manifestaram, mais uma vez, na 

generalidade, empenho e qualidade de planeamento na execução deste serviço. Persistem aspetos 

que carecem de aperfeiçoamento por parte das escolas no sentido de dar cumprimento às 

orientações e normas do Júri Nacional de Exames (JNE) mas que são em número claramente residual 

face ao número total de escolas em que as provas e exames foram aplicadas e ao universo de 

intervenientes em presença. Em sede de averiguação e na tramitação subsequente, aquelas situações 

tiveram o devido enquadramento em sede jurídico-disciplinar, tendo decorrido, ou estando ainda a 

decorrer, os competentes procedimentos sancionatórios. 

 

Decorrente desta atividade, tanto ao nível das intervenções nas escolas, como das intervenções 

emergentes do serviço de Provedoria da IGEC, e no âmbito das competências consignadas no n.º 4 do 

artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, foram emanadas recomendações aos 

competentes serviços do Ministério da Educação e Ciência, nomeadamente ao IAVE, I. P. e ao JNE e a 

escolas. 

 

No ano letivo de 2013-2014, os desvios detetados nas escolas não afetaram as condições de equidade 

e de confidencialidade exigíveis na realização das provas. Existe a convicção de que a atividade 

levada a efeito pela IGEC contribui para a melhoria da qualidade da organização das escolas, 

relativamente aos procedimentos exigidos no âmbito da aplicação das provas finais e dos exames 

nacionais. 

   

 

  

https://dre.pt/application/file/636303
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1. INTRODUÇÃO 
 

As provas finais e os exames nacionais são parte integrante da avaliação dos alunos, na sua vertente 

sumativa externa, e assumem-se como um meio regulador do sistema, criando fortes expectativas 

sociais, uma vez que além da certificação das aprendizagens, as classificações obtidas nos exames 

nacionais do ensino secundário têm valor significativo no processo de candidatura ao ensino superior. 

 

O facto de os resultados obtidos nas provas finais e nos exames nacionais influenciarem o 

aproveitamento global dos alunos, bem como as suas opções futuras, impõe que sejam asseguradas as 

condições de sigilo e de equidade na sua prestação, essenciais à manutenção da confiança social no 

sistema.  

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-

G/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho (Lei Orgânica do 

Ministério da Educação e Ciência) e do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, a 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) tem por missão assegurar o controlo, a auditoria e a 

fiscalização do funcionamento do sistema educativo.  

 

A atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário integra o 

Programa Controlo do Plano de Atividades da IGEC para 2014, e pretende contribuir para que na 

avaliação sumativa externa das aprendizagens se garantam as condições de equidade e de 

confidencialidade exigíveis, designadamente, no que respeita às medidas e aos procedimentos 

adotados nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensinos público e nos 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. 

 

O presente relatório expressa o trabalho desenvolvido pela IGEC nesta atividade, no ano letivo de 

2013-2014. 

 

O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho), 

que estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos 

currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e certificação dos conhecimentos 

e capacidades desenvolvidas pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas curriculares do ensino básico 

e do ensino secundário, ministrados em estabelecimentos do ensino público, particular e 

cooperativo, no seu capítulo III (Da Avaliação), prevê a modalidade de avaliação sumativa externa, 

que compreende a realização de provas finais no 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade (artigo 26.º), que 

incidem, respetivamente, sobre os conteúdos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, nas disciplinas de Português, 

Matemática e Português Língua Não Materna (PLNM). Nos artigos 29.º a 31.º prevê a realização, com 

caráter obrigatório, de exames finais nacionais, nas disciplinas e de acordo com o disposto nos artigos 

referidos. O Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, regulamenta a avaliação e 

certificação dos conhecimentos adquiridos e da capacidade desenvolvida pelos alunos do ensino 

básico. A Portaria n.º 242/2012 e a Portaria n.º 243/2012, ambas de 10 de agosto, definem a 

organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário bem como os 

princípios e procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos, na modalidade de 

ensino recorrente e no ensino regular, respetivamente.  

 

Outros normativos, referidos na bibliografia do presente relatório, estabelecem os princípios e 

procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos e formandos das restantes ofertas 

educativas e formativas. De notar que, no presente ano letivo, foram alterados os regimes de 

classificação, para efeitos de prosseguimento de estudos, nas áreas das Artes Visuais e Audiovisuais, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.249&iddip=20112017
https://dre.pt/application/file/632327
https://dre.pt/application/file/632327
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.142&iddip=20131331
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.20&iddip=20120185
https://dre.pt/application/file/178607
https://dre.pt/application/file/497898
https://dre.pt/application/file/1846882
https://dre.pt/application/file/175225
https://dre.pt/application/file/175222
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da Dança e da Música, e dos cursos profissionais (Portaria n.º 59-A/2014, Portaria n.º 59-B/2014 e 

Portaria n.º 59-C/2014, de 7 de março). Deste modo, reconheceu-se a especificidade curricular e da 

avaliação do ensino artístico especializado e do ensino profissional. 

 

O calendário escolar para o ano letivo de 2013-2014 incluiu, pela primeira vez, o calendário das 

provas finais e exames nacionais e das provas e exames de equivalência à frequência. Tal inovação 

permitiu que, com grande antecedência, as escolas e as demais instituições e serviços com 

intervenção na área educativa, conhecessem as datas de realização das referidas provas. 

 

A atividade inspetiva desenvolveu-se, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, nas escolas (ensinos público, particular e cooperativo), nas datas referidas no 

Despacho n.º 8248/2013, de 25 de junho (que aprovou o calendário escolar para 2013-2014), e de 

acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 5-A/2014, de 10 de abril (que aprovou o 

Regulamento do JNE e o Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário), bem como as Normas 01/JNE/2014 - Instruções para a Inscrição nas Provas Finais de 

Ciclo e Exames Nacionais, 02/JNE/2014 - Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e 

Reclamação – Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário, Norma para Aplicação de 

Condições Especiais na Realização de Provas e Exames – Alunos com Necessidades Educativas 

Especiais – Ensino Básico e Ensino Secundário e Norma JNE para Alunos Praticantes Desportivos – 

Provas e Exames 2014.
2
 

 

Neste relatório pretende-se também relatar os aspetos mais conseguidos e aqueles que revelaram 

maiores debilidades, tanto os que foram identificados durante as intervenções planeadas, como os 

que chegaram ao conhecimento desta Inspeção-Geral, quer diretamente, quer através de 

particulares, outras entidades ou outros serviços do Ministério da Educação e Ciência.  

 

 

  

                                              
2 Outros documentos são referidos na bibliografia, designadamente Comunicações JNE (em anos anteriores, 

designadas Mensagens JNE), Ofício-Circular DGE, Informações Conjuntas IAVE/JNE, etc. 

https://dre.pt/application/file/302402
https://dre.pt/application/file/302403
https://dre.pt/application/file/302404
https://dre.pt/application/file/3602742
https://dre.pt/application/file/25701504
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2. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
 

No ano letivo de 2013-2014, no seguimento do ocorrido no ano letivo anterior, optou-se pela 

aplicação de um roteiro único, com uma ficha de registo de informação comum, que inclui os quatro 

níveis e ciclos de ensino: 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. O conteúdo do 

instrumento de recolha de informação, mantendo-se estável relativamente à sua forma no ano 

anterior, foi complementado com alguns itens inovadores introduzidos por força de novas disposições 

do Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário, da Norma 

02/JNE/2014, da Norma para Aplicação de Condições Especiais na Realização de Provas e Exames – 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais, do Ofício-Circular S-DGE/2014/1286 (sobre o uso de 

máquinas calculadoras no ensino secundário) bem como das «Comunicações JNE» publicadas até ao 

início das intervenções nas escolas. Manteve-se a ficha de registo de anomalias em separado. 

 

No decorrer da preparação da atividade, realizou-se uma reunião de coordenação, na sede da IGEC, a 

7 de maio, com os interlocutores das Áreas Territoriais de Inspeção (ATI) do Norte, Centro e Sul
3
, 

para preparação do presente ano e da proposta de instrumentos de trabalho (Roteiro e fichas de 

registo) para aprovação. Durante o período de realização da atividade, as comunicações entre os 

diferentes elementos da coordenação efetuou-se por via telefónica e por e-mail. 

 

Os objetivos da atividade foram os seguintes: 

 

 Controlar a aplicação das provas finais de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade e dos 

exames finais nacionais do ensino secundário, de modo a garantir a sua realização em 

condições de confidencialidade e de equidade; 

 

 Verificar a adequação das medidas e dos procedimentos adotados pelos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, bem como pelos estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas finais e os 

exames decorrem;  

 

 Contribuir para a melhoria da organização dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, no que respeita ao 

serviço inerente à realização das provas finais e dos exames nacionais.  

 

E integra o objetivo estratégico da IGEC: 

 

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões. 

  

                                              
3 A Área Territorial de Inspeção do Sul foi criada a 1 de agosto de 2013 e sucede às áreas territoriais de Lisboa e Vale 

do Tejo e do Alentejo e Algarve a que se refere o Relatório global da atividade Provas Finais do Ensino Básico e 
Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2012-2013. No âmbito do presente relatório, quaisquer referências 
comparativas com o ano letivo transato reportam-se, neste último caso, à agregação dos dados das áreas territoriais 
de inspeção extintas. 
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3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE 
 

Esta atividade baseou-se na observação direta, na análise documental e em entrevistas. A 

informação foi registada numa ficha estruturada, de acordo com a esfera de competências dos 

diferentes intervenientes no processo (direção da escola, secretariado de exames e professores 

vigilantes), tendo por objetivo uniformizar procedimentos e introduzir o desejável rigor na execução. 

 

Aos inspetores foi disponibilizado o roteiro com a respetiva ficha e os documentos de suporte. De 

modo a permitir a integração na Base de Dados Central, cada Área Territorial de Inspeção (ATI) 

remeteu à sede da IGEC os referidos ficheiros, tendo estes, por sua vez, procedido à agregação dos 

dados referentes às várias intervenções. Para elaboração dos relatórios regionais que por razões de 

uniformização seguiram a matriz inserta no roteiro da atividade, estes ficheiros foram 

oportunamente disponibilizados a cada uma das ATI, que procederam à sua validação. 

 

A seleção das escolas foi da competência das ATI tendo em conta o número de dias reservados a 

esta atividade e recursos humanos disponíveis, a cobertura dos diferentes concelhos, as escolas que 

não haviam sido intervencionadas nos anos anteriores, a inclusão de escolas do ensino público e 25% 

do ensino particular e cooperativo (em todos os níveis de ensino), integrando aquelas em que, no 

ano letivo anterior, haviam sido identificadas irregularidades, tanto no âmbito da ação da IGEC 

como as sinalizadas pelo JNE. Foi ainda definida uma percentagem para os diferentes níveis de 

ensino, sendo que para os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico seria de 30% e para o 3.º ciclo e ensino 

secundário de 70%. 

 

A IGEC participou, a nível central, nas reuniões promovidas pela comissão coordenadora do JNE, 

destinadas à preparação e coordenação de todo o processo relativo às provas finais e aos exames 

nacionais, e em que também participaram representantes do IAVE, I. P., da Editorial do Ministério da 

Educação e Ciência (EMEC), dos serviços de inspeção das regiões autónomas e das forças armadas e 

de segurança. 

 

A participação nestas reuniões tem-se revelado uma mais-valia para a conceção e desenvolvimento 

desta atividade, uma vez que a reflexão sobre as alterações ao quadro normativo e a informação 

veiculada pelos membros do JNE (comissão de coordenação e delegações regionais), bem como de 

outros intervenientes tornam possível traçar uma perspetiva nacional mais circunstanciada, 

permitindo antever eventuais constrangimentos no processo de aplicação das provas finais e dos 

exames nacionais. 
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4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 
 

Esta atividade desenvolveu-se essencialmente durante a realização das provas finais e dos exames 

nacionais, com a intervenção nos estabelecimentos de ensino, de acordo com o calendário de 

realização das provas, publicado anualmente. Desenvolveu-se também ao nível da ação disciplinar, 

nos processos resultantes das desconformidades ocorridas durante o processo de realização das 

provas, detetadas através das fichas de anomalia provenientes da atividade dos inspetores, de 

queixas de utentes e das participações do JNE e de demais entidades. 

 

No ano letivo de 2013-20144, a 1.ª fase das provas finais do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico teve lugar 

nos dias 19 e 21 de maio e 18 de junho e a 2.ª fase nos dias 9, 14 e 17 de julho. No 3.º ciclo, a 1.ª 

chamada decorreu nos dias 17, 18 e 23 de junho e a 2.ª chamada nos dias 25 e 27 de junho e 17 de 

julho. A 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário decorreu entre de 17 a 27 de junho e a 

2.ª fase nos dias 17, 18 e 21 de julho
5
. 

 

No Plano de Atividades da IGEC para 2014 estavam previstas 200 intervenções, para os quatro ciclos 

e níveis de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário), em escolas do ensino público e do ensino 

particular e cooperativo, sendo a distribuição, por ATI, de 70 escolas no Norte, 40 no Centro, 90 no 

Sul. Realizaram-se 213 intervenções, sendo a distribuição por ATI de 73 escolas no Norte, 50 no 

Centro e 90 no Sul. Realizaram-se, ainda, duas intervenções na Escola Portuguesa de Moçambique 

(EPM). Assim, incluindo a Escola Portuguesa de Moçambique, realizaram-se 215 intervenções. O 

aumento do número de escolas intervencionadas, no Norte e no Centro, face ao planeado, deveu-se à 

necessidade de intervir, pela segunda vez, em escolas em que se detetaram disfuncionalidades na 1.ª 

fase/1.ª chamada, bem como à necessidade de intervir em escolas que, entretanto, foram 

assinaladas no âmbito do serviço de Provedoria e do e-atendimento. 

 

A ação inspetiva planeada consiste numa intervenção desenvolvida numa escola, em um dia. Na 

mesma escola pode ser observado mais de um tipo de prova (provas finais do ensino básico e exames 

nacionais do ensino secundário), ou mais do que um exame, dando lugar, somente, a uma ficha de 

registo de informação/relatório, estando assinalado qual ou quais as provas e os anos a que se 

reporta a intervenção, não incluindo as provas e exames de equivalência à frequência. 

   

O trabalho de campo é realizado por um inspetor. Na totalidade efetiva de inspetores a realizar a 

atividade nos diferentes níveis de ensino, a área territorial de inspeção com maior número de 

inspetores a realizarem intervenções, independentemente do número de vezes que 

intervencionaram, foi o Sul, com 33 inspetores, seguida do Norte, com 32 inspetores, e do Centro, 

com 15 inspetores. 

 

  

  

                                              
4 De acordo com o calendário escolar aprovado pelo Despacho n.º 8248/2013, de 25 de junho que, pela primeira vez, 

continha o calendário das provas e exames nacionais. 
 
5 No ano letivo transato, as provas finais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico coincidiram nas datas de realização. No 

presente ano letivo, as provas de 2.º ciclo coincidiram com as datas de realização das do 1.º ciclo, deixando, assim, 
de coincidir com as datas de realização das provas do 3.º ciclo e com o início do período de exames nacionais do 
ensino secundário. As provas de 3.º ciclo iniciaram-se na mesma data dos exames nacionais do ensino secundário. 
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5. RESULTADOS/AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
 

No ano letivo 2013-2014, realizaram-se, em Portugal continental, 213 intervenções, distribuídas pelo 

ensino público e pelo ensino particular e cooperativo, nos três ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, tendo a região do Sul registado o maior número de intervenções, 90 (42,2%), seguida do 

Norte, 73 (34,3%) e do Centro, 50 (23,5%). Ao total de 213 escolas intervencionadas em Portugal 

continental, somam-se duas intervenções na Escola Portuguesa de Moçambique. 

 

Na mesma escola, foi, em regra, fiscalizada a realização de mais do que um ciclo ou prova/exame, 

num mesmo dia. Foi sempre preenchida apenas uma ficha por intervenção (dia) que abrange todas as 

provas/exames realizados nesse dia.  

 

No ano letivo 2013-2014, realizaram-se duas intervenções na Escola Portuguesa de Moçambique, na 

1.ª fase das provas finais de 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. As intervenções de controlo realizaram-

-se nos dias 19 e 21 de maio de 2014 e foram observadas, respetivamente, as provas de Português 

(códigos 41 e 61) e de Matemática A (códigos 42 e 62). A realização das provas finais na Escola 

Portuguesa de Moçambique decorreu com normalidade e no respeito pela legalidade, não tendo 

havido nenhuma anomalia nem sido assinalado qualquer desvio. Realizaram as provas de Português e 

de Matemática do 1.º ciclo, 135 alunos em cada prova. Realizaram as provas de Português e de 

Matemática do 2.º ciclo, respetivamente 133 e 134 alunos. Em funcionamento estavam sete salas, 

tendo-se observado os procedimentos em todas elas. 

 

 

 

5.1. Intervenção nas escolas 
 

Comparativamente entre o ano letivo 2012-2013, situação observável no GRÁFICO 1, infra, verifica-se 

uma tendência para um número menor de intervenções neste último ano – facto a que não é alheio a 

redução do número de inspetores da IGEC (e o aumento do número de inspetores envolvidos em 

novas atividades).  

 

GRÁFICO 1: INTERVENÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS, A NÍVEL REGIONAL EM 2012-2013 E 2013-2014 
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Das intervenções efetuadas nos diferentes níveis de ensino, abrangeram-se estabelecimentos de 

ensino público, bem como estabelecimentos de ensino particular e cooperativo (EPC), conforme se 

pode observar no GRÁFICO 2, infra: 

 

GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS INTERVENÇÕES NO ENSINO PÚBLICO E NO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

 

 

Do total de 213 intervenções inspetivas, 53 foram do ensino particular e cooperativo, figurando uma 

percentagem de 24,9%. Na área territorial do Sul foi intervencionada uma escola de ensino público 

dependente do Ministério da Defesa Nacional. 

 

Relativamente aos níveis e ciclos de ensino observados, verifica-se que em todas as ATI as provas de 

exames do ensino secundário foram as mais observadas (sobretudo na área territorial do Sul), 

conforme se pode observar no GRÁFICO 3, infra: 

 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS INTERVENÇÕES POR NÚMERO DE PROVAS, POR NÍVEIS E CICLOS DE ENSINO 

 

 

Quanto ao número de alunos a realizar provas e exames, nas escolas intervencionadas neste ano, 

podemos observar o GRÁFICO 4, infra: 

 

GRÁFICO 4: ALUNOS QUE REALIZARAM PROVAS/EXAMES, NO MOMENTO DAS INTERVENÇÕES INSPETIVAS 
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É no ensino secundário que se verifica o maior número de alunos a realizar exames, com uma 

percentagem de 59,8%, sobre o total de alunos que realizavam exames, no momento das 

intervenções inspetivas, seguido do 2.º ciclo do ensino básico, com uma percentagem de 15,6%, do 

1.º ciclo, com 13,3% e, finalmente, do 3.º ciclo, com 11,3%. 

 

No que concerne à relação entre o número de salas em funcionamento nas escolas intervencionadas e 

o número de salas observadas, de um total de 1995 salas em funcionamento, foram observadas 1707, 

o que correspondeu a uma percentagem de 85,6%. Por nível de ensino, verifica-se que no 1.º ciclo 

foram observadas 78,1% das salas em funcionamento, no 2.º ciclo 83,6%, no 3.º ciclo 95,2% e no 

ensino secundário 88,6%. Assim, o ciclo de ensino com maior cobertura relativa de observação de 

salas face às salas em funcionamento foi o 3.º ciclo. No GRÁFICO 5, infra, é possível observar o número 

de salas observadas face ao número de salas em funcionamento.  

 

GRÁFICO 5: SALAS EM FUNCIONAMENTO E SALAS OBSERVADAS, POR CICLO DE PROVA  
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Relativamente às provas observadas, no ensino básico, foram observadas provas finais do 1.º ciclo de 

Português (código 41) e de Matemática (código 42). No 2.º ciclo observaram-se as provas de 

Português (código 61), Matemática (código 62). Nas provas finais do 3.º ciclo, observaram-se as 

provas de Português (código 91) e Matemática (código 92), bem como Língua Portuguesa Não 

Materna. 

 

No GRÁFICO 6, infra, é possível analisar o número de provas observadas, por ATI: 

 

GRÁFICO 6: PROVAS FINAIS OBSERVADAS, POR CICLO E POR ÁREA TERRITORIAL DE INSPEÇÃO 

 

Da leitura do GRÁFICO 6, é possível observar que a prova mais observada foi a de Matemática do 3.º 

ciclo (33 intervenções), seguido de Português e de Matemática, ambas do 2.º ciclo (29 e 27 

intervenções, respetivamente) e de Português e Matemática do 1.º ciclo (27 e 25 intervenções, 

respetivamente) e Português do 3.º ciclo (23 intervenções). As provas menos observadas foram as de 

Português Língua Não Materna. Neste gráfico não estão representadas as provas de 1.º e 2.º ciclos do 

ensino básico (Português e Matemática) observadas na Escola Portuguesa de Moçambique. 
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No ensino secundário, foram observados diversos exames nacionais, conforme se pode verificar no 

GRÁFICO 7, infra. 

 

GRÁFICO 7: EXAMES NACIONAIS OBSERVADOS 

 
 

Pelo GRÁFICO 7 verifica-se que o exame de Português foi o mais observado, seguido do exame de 

Matemática A. Em terceiro, temos o exame de Biologia e Geologia seguido do exame de Física e 

Química A. Os exames que, de todos os observados, tiveram o menor número de intervenções, foram 

os de Francês e Alemão.  

 
 

5.2. Desconformidades observadas 
 

De acordo com o roteiro da atividade, as desconformidades identificadas podem ser de dois tipos: 

desvios e anomalias. 

 

Os desvios correspondem a situações passíveis de remediação imediata, que não colocam em causa as 

condições de equidade e sigilo na prestação de provas, excetuados os casos de não arguição de 

impedimentos, em violação dos artigos 44.º e sgs. do Código do Procedimento Administrativo. O 

registo da observação dessas situações foi efetuado com N (Não cumprido), tendo-se procedido ao 

necessário esclarecimento de contextualização no campo Observações. 
 

As anomalias identificam ocorrências que afectam o normal funcionamento do serviço inerente às 

provas finais e aos exames nacionais e situações que podem introduzir quebra nas condições de 
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equidade e/ou confidencialidade. Estas situações devem ser também registadas com N, implicando o 

preenchimento de formulário próprio.  

 

5.2.1. Desvios 

No presente ano letivo, nas 213 intervenções efetuadas, observaram-se 365 desvios, sendo 71 no 1.º 

ciclo, 76 no 2.º ciclo, 94 no 3.º ciclo e 124 no ensino secundário. 

 

O GRÁFICO 8, infra, é relativo aos desvios ocorridos nas provas finais e nos exames nacionais. 

Comparando com os dados do ano letivo anterior (371 desvios), verifica-se que houve um decréscimo, 

pouco significativo, de desvios observados nas escolas, do ano letivo 2012-2013 para o de 2013-2014. 

O decréscimo mais significativo foi no 2.º ciclo do ensino básico, tendo aumentado no 3.º ciclo (uma 

ocorrência mais) e no ensino secundário, mantendo-se estável no 1.º ciclo. 

  

Analisando os dados do referido gráfico, verifica-se que é no ensino secundário que ocorre um maior 

número de desvios.  

 

GRÁFICO 8: DESVIOS NAS PROVAS FINAIS/EXAMES NACIONAIS, EM 2011-2012 E 2012-2013 

 
 

Os QUADROS I, II, III E IV apresentam os desvios que se verificaram, por ciclo, com a indicação do 
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das disposições previstas no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos. 

Outro desvio deve-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2014 relativo a afixações 

obrigatórias e à não realização/promoção de reuniões, também elas de caráter obrigatório. 

Finalmente, também se observa um desvio devido à não designação do substituto do responsável dos 

programas informática de gestão do processo de aplicação das provas e exames (PFEB, ENEB e ENES). 

Finalmente, ainda se observam algumas disfuncionalidades relativas ao protocolo de entrega dos 

sacos na 2.ª parte (n.º 17.3 da Norma 02/JNE/2014) e preenchimento de cabeçalhos e demais 

instruções. Outros desvios são residuais. De uma forma geral, considera-se que os procedimentos 

decorreram de uma forma positiva. 
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QUADRO I − DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro N.º desvios 
2013-2014 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2014, junto de:  

1.1 Secretariado de exames  

1.2 Diretores de turma  

1.3 Professores coadjuvantes  

1.4 Professores classificadores 1 

1.5 Professores vigilantes  

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 

Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2014 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados em 2.6.) nos locais habituais 
da escola, em lugar bem visível e com razoável antecedência, que contenha a informação referida 
no n.º 2 da Norma 02/JNE/2014 

6 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames  

3.2 Encarregados de educação 6 

3.3 Professores vigilantes   

3.4 Professores coadjuvantes  

3.5 Assistentes técnicos (serviços administrativos) 5 

3.6 Assistentes operacionais 2 

4 
Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, em condições de cumprimento 
dos critérios e das normas definidas pelo JNE 

 

5 
No 1.º ciclo, nos casos de realização das provas em escola de acolhimento, observam-se as 
condições de acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no fim da realização 
das provas finais 

 

6 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas 
no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos (se SIM, registar quais, 
em Observações) 

32 

7 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de impedimento sobre 
familiares próximos 

 

8 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que não lecionam 
a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não pertençam ao grupo de 
recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a prova. No caso do 1.º ciclo, escolhidos 
de entre os que não lecionam este ciclo de ensino nem a disciplina correspondente em outros 
ciclos e níveis de ensino 

 

9 Nomeação do secretariado de exames  

10 Designação do coordenador do secretariado de exames  

11 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o secretariado de 
exames 

1 

12 Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES  

13 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB 
e ENES 

3 

14 Nomeação dos professores coadjuvantes  
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15 

Pautas de chamada elaboradas:  
- por forma a preservarem o mais possível o grupo turma, no 1.º ciclo (tendo em conta a 
necessidade de organização das escolas de acolhimento e o acompanhamento dos alunos 
deslocados) 

 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 24 horas (1.º dia) ou 48 horas (restantes dias) 
de antecedência, relativamente ao início das provas 

 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas   

18 
Disponibilização de material necessário à realização das provas do 1.º ciclo, em caso de 
necessidade 

 

19 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma distância 
adequada entre os alunos 

 

20 
Comunicação, por escrito, aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de os alunos serem portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a 
realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

 

21 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

21.1 Sacos com os enunciados das provas  

21.2 Provas realizadas e talões  

22 

Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com NEE de carácter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, de 7 de 
janeiro, com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos na plataforma online 
do JNE) 

 

23 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino básico – 
alunos com dislexia (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos 

 

24 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola e do respetivo 
coordenador 

 

25 
Aprovação, pelo conselho pedagógico, da estrutura, cotações, critérios de classificação das provas 
a nível de escola e dos documentos Informação - Prova Final a Nível de Escola e Informação – 
Exame a Nível de Escola 

1 

26 
Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 (verificação 
de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online do JNE) 

 

27 

Envio ao Presidente do JNE, do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com NEE de carácter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, 
com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online 
do JNE) 

 

28 

Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino 
secundário – alunos com dislexia e dislexia severa (verificação de, no máximo, 5 
requerimentos/despachos) [no caso de haver, em anos anteriores, despacho autorizador por parte 
do Presidente do JNE, verificá-lo, nos termos da Comunicação n.º 1/JNE/2014] 

 

29 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com necessidades educativas, não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 
(verificação de, no máximo, 5 documentos extraídos da plataforma online do JNE;  

 

30 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos professores 
coadjuvantes 

 

31 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas zonas 
envolventes das salas de exame 

 

32 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da prova, 
incluindo o período de tolerância 
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B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Distribuição, aos professores vigilantes, da documentação e do material necessário para a 
realização da prova 

 

2 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos  
(Modelos 01/JNE e 01-A/JNE) 

1 

3 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores vigilantes e 
respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada sala 

 

4 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno que realize 
prova/exame numa sala à parte 

 

5 Distribuição de saco de provas (Caderno 2), na 2.ª parte das provas finais do 1.º ciclo 4 

6 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de início e de 
conclusão das provas 

 

7 Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor coadjuvante  

8 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, 
nos enunciados das provas 

 

9 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes  

10 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de conclusão da prova, 
30 minutos antes  

2 

11 Confirmação do número de provas entregues pelos professores vigilantes  

12 
Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao agrupamento de 
exames 

 

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos  1 

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular  

3 
Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas, desde que 
expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e transmissão oral de 
esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados pelo JNE 

 

4 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I.P. relativos aos conteúdos das provas e ao 
JNE sobre todas as outras situações 

 

5 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, desde 
que autorizada pelo secretariado de exames 

 

6 Cumprimento do dever de sigilo  

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada  

2 Existência de um aluno por carteira  

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno  

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame (mochilas, 
carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou equipamento não 
autorizado: livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como 
computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.) 

1 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, bem como os respetivos períodos 
de tolerância  

 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, procedimentos e 
advertências 

2 
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7 Correta distribuição dos enunciados com versão 1 e 2  

8 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares existentes, face ao 
número registado no exterior do saco 

 

9 Verificação da identidade dos alunos  

10 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica  

11 
Existência e entrega efetiva aos alunos, após a entrega dos enunciados das provas/exames, de 
folhas de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

1 

12 Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores vigilantes  

13 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares com o 
mínimo de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos alunos 

 

14 
Verificação do material não autorizado e da não utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

1 

15 Durante o intervalo das provas do 1.º ciclo, a sala garante todas as condições de segurança  

16 Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das provas  

17 
Realização do intervalo de 15 minutos (provas finais do 1.º ciclo), nas condições previstas nos 
números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2014 

 

18 
Recolha, nos 2.º e 3.º ciclos, das máquinas calculadoras, nos termos do n.º 17.14 da Norma 
02/JNE/2014, bem como dos cadernos 1 e 2 

 

19 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2014 no que diz respeito à substituição 
das folhas de resposta 

 

20 
Observação do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não autorizado, 
irregularidades ou fraudes 

 

21 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com as 
condições previstas nos requerimentos extraídos da plataforma online do JNE 

 

22 
Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo Decreto-
Lei n.º 3/2008, de acordo com as condições previstas nos requerimentos/despachos extraídos da 
plataforma online do JNE 

 

23 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2014 1 

24 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados no 
secretariado de exames 
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Da análise ao GRÁFICO 9, infra, pode-se verificar que no 1.º ciclo, o campo de análise com maior 

número de desvios, foi o das Medidas organizativas da competência do responsável do 

agrupamento/escola. 

 

GRÁFICO 9: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes. 

 

Nas provas finais do 2.º ciclo, o indicador com maior número de desvios foi o da falta da existência 

de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas no CPA 

respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos, por parte da direção da escola. 

Outros desvios devem-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2014 relativo a afixações 

obrigatórias e à não realização/promoção de reuniões, também elas de caráter obrigatório. Também 

se observam desvios devido à não designação do substituto do responsável dos programas informática 

de gestão do processo de aplicação das provas e exames (PFEB, ENEB e ENES), a deficiências na 

elaboração nas pautas de chamada, à não confirmação, em todas as salas, por parte do secretariado, 

da hora de conclusão da prova, 30 minutos antes desse momento bem como de informação acerca do 

preenchimento de cabeçalhos e outras informações. Outros desvios são residuais.  

 

QUADRO II − DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro N.º desvios 
2013-2014 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2014, junto de:  

1.1 Secretariado de exames  

1.2 Diretores de turma  

1.3 Professores coadjuvantes  

1.4 Professores classificadores 2 

1.5 Professores vigilantes  

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 

Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2014 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados em 2.6.) nos locais habituais 
da escola, em lugar bem visível e com razoável antecedência, que contenha a informação referida 
no n.º 2 da Norma 02/JNE/2014 

7 

57 

7 

1 

6 

A 

B 

C 

D 
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3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames  

3.2 Encarregados de educação 7 

3.3 Professores vigilantes   

3.4 Professores coadjuvantes  

3.5 Assistentes técnicos (serviços administrativos) 5 

3.6 Assistentes operacionais 2 

4 
Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, em condições de cumprimento 
dos critérios e das normas definidas pelo JNE 

 

5 
No 1.º ciclo, nos casos de realização das provas em escola de acolhimento, observam-se as 
condições de acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no fim da realização das 
provas finais 

 

6 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas 
no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos (se SIM, registar quais, 
em Observações) 

34 

7 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de impedimento sobre 
familiares próximos 

 

8 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que não lecionam 
a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não pertençam ao grupo de 
recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a prova. No caso do 1.º ciclo, escolhidos 
de entre os que não lecionam este ciclo de ensino nem a disciplina correspondente em outros 
ciclos e níveis de ensino 

 

9 Nomeação do secretariado de exames  

10 Designação do coordenador do secretariado de exames  

11 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o secretariado de 
exames 

1 

12 Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES  

13 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB 
e ENES 

3 

14 Nomeação dos professores coadjuvantes  

15 
Pautas de chamada elaboradas: 
- por disciplina e por ordem alfabética, no 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário 

4 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 24 horas (1.º dia) ou 48 horas (restantes dias) 
de antecedência, relativamente ao início das provas 

 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas   

18 
Disponibilização de material necessário à realização das provas do 1.º ciclo, em caso de 
necessidade 

 

19 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma distância 
adequada entre os alunos 

 

20 
Comunicação, por escrito, aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de os alunos serem portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a 
realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

 

21 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

21.1 Sacos com os enunciados das provas  

21.2 Provas realizadas e talões  
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22 

Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, de 7 de 
janeiro, com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos na plataforma online 
do JNE) 

 

23 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino básico – 
alunos com dislexia (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos 

 

24 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola e do respetivo 
coordenador 

1 

25 
Aprovação, pelo conselho pedagógico, da estrutura, cotações, critérios de classificação das provas 
a nível de escola e dos documentos Informação - Prova Final a Nível de Escola e Informação – 
Exame a Nível de Escola 

2 

26 
 Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 (verificação 
de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online do JNE) 

 

27 

Envio ao Presidente do JNE, do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com NEE de carácter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, 
com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online 
do JNE) 

 

28 

Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino 
secundário – alunos com dislexia e dislexia severa (verificação de, no máximo, 5 
requerimentos/despachos) [no caso de haver, em anos anteriores, despacho autorizador por parte 
do Presidente do JNE, verificá-lo, nos termos da Comunicação n.º 1/JNE/2014] 

 

29 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com necessidades educativas, não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 
(verificação de, no máximo, 5 documentos extraídos da plataforma online do JNE;  

 

30 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos professores 
coadjuvantes 

 

31 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas zonas 
envolventes das salas de exame 

 

32 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da prova, 
incluindo o período de tolerância 

 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Distribuição, aos professores vigilantes, da documentação e do material necessário para a 
realização da prova 

 

2 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos  
(Modelos 01/JNE e 01-A/JNE) 

 

3 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores vigilantes e 
respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada sala 

 

4 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno que realize 
prova/exame numa sala à parte 

 

5 Distribuição de saco de provas (Caderno 2), na 2.ª parte das provas finais do 1.º ciclo  

6 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de início e de 
conclusão das provas 

 

7 Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor coadjuvante  

8 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, 
nos enunciados das provas 

 

9 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes  

10 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de conclusão da prova, 
30 minutos antes  

4 

11 Confirmação do número de provas entregues pelos professores vigilantes  

12 Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao agrupamento de exames  
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C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos   

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular  

3 
Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas, desde que 
expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e transmissão oral de 
esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados pelo JNE 

 

4 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I.P. relativos aos conteúdos das provas e ao 
JNE sobre todas as outras situações 

 

5 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, desde 
que autorizada pelo secretariado de exames 

 

6 Cumprimento do dever de sigilo  

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada  

2 Existência de um aluno por carteira  

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno  

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame (mochilas, 
carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou equipamento não autorizado: 
livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores 
portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.) 

1 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, bem como os respetivos períodos 
de tolerância  

 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, procedimentos e 
advertências 

2 

7 Correta distribuição dos enunciados com versão 1 e 2  

8 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares existentes, face ao 
número registado no exterior do saco 

 

9 Verificação da identidade dos alunos  

10 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica  

11 
Existência e entrega efetiva aos alunos, após a entrega dos enunciados das provas/exames, de 
folhas de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

 

12 Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores vigilantes  

13 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares com o mínimo 
de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos alunos 

 

14 
Verificação do material não autorizado e da não utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

 

15 Durante o intervalo das provas do 1.º ciclo, a sala garante todas as condições de segurança  

16 Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das provas  

17 
Realização do intervalo de 15 minutos (provas finais do 1.º ciclo), nas condições previstas nos 
números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2014 

 

18 
Recolha, nos 2.º e 3.º ciclos, das máquinas calculadoras, nos termos do n.º 17.14 da Norma 
02/JNE/2014, bem como dos cadernos 1 e 2 

 

19 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2014 no que diz respeito à substituição das 
folhas de resposta 
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20 
Observação do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não autorizado, 
irregularidades ou fraudes 

 

21 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de caráter permanente, de acordo com as condições 
previstas nos requerimentos extraídos da plataforma online do JNE 

 

22 
Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008, de acordo com as condições previstas nos requerimentos/despachos extraídos da 
plataforma online do JNE 

 

23 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2014 1 

24 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados no 
secretariado de exames 

 

 

 

 

Relativamente aos campos de análise, no campo C, Atividades da competência dos professores 

coadjuvantes, não foi assinalado qualquer desvio, nas escolas observadas, nos dias das provas, como 

se pode verificar através do gráfico 10, relativo ao número de desvios, nas provas finais de 2.º ciclo, 

por campo de análise. Foi no campo A - Medidas organizativas da competência do responsável do 

agrupamento/escola, que ocorreu o maior número de desvios. 

 

GRÁFICO 10: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes. 

 

De acordo com o QUADRO III, o desvio mais vezes detetado, nas provas de 3.º ciclo, relaciona-se com a 

ausência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas no 

CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos, por parte da direção da 

escola. Neste ciclo de ensino, observaram-se, inclusivamente, quatro desvios emergentes do 

desrespeito pelas disposições do Código do Procedimento Administrativo relativos a impedimentos, o 

que conduziu ao desenvolvimento de diligências de caráter jurídico-disciplinar por parte da IGEC. 

Outros desvios devem-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2014 relativo a afixações 

obrigatórias e à não realização/promoção de reuniões, também elas de caráter obrigatório, 

especialmente com os pais e encarregados de educação. A não comunicação, por escrito, aos 

encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da proibição de os alunos serem 

portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a realização da prova, por esta 

situação levar à anulação da prova/exame foi incumprida em cinco situações. Em sala de prova, o 

desvio que mais sucedeu prendeu-se com o protocolo de entrega das folhas de rascunho. Outros 

desvios são residuais. 

68 

4 

0 

4 

A 

B 

C 

D 



 
 
 

 

 
 

PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2013-2014 

27 

QUADRO III − DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro N.º desvios 
2013-2014 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2014, junto de:  

1.1 Secretariado de exames  

1.2 Diretores de turma  

1.3 Professores coadjuvantes  

1.4 Professores classificadores  

1.5 Professores vigilantes  

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 

Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2014 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados em 2.6.) nos locais habituais 
da escola, em lugar bem visível e com razoável antecedência, que contenha a informação referida 
no n.º 2 da Norma 02/JNE/2014 

3 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames  

3.2 Encarregados de educação 11 

3.3 Professores vigilantes   

3.4 Professores coadjuvantes  

3.5 Assistentes técnicos (serviços administrativos) 3 

3.6 Assistentes operacionais 4 

4 
Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, em condições de cumprimento 
dos critérios e das normas definidas pelo JNE 

 

5 
No 1.º ciclo, nos casos de realização das provas em escola de acolhimento, observam-se as 
condições de acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no fim da realização das 
provas finais 

 

6 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas 
no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos (se SIM, registar quais, 
em Observações) 

34 

7 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de impedimento sobre 
familiares próximos 

4 

8 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que não lecionam 
a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não pertençam ao grupo de 
recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a prova. No caso do 1.º ciclo, escolhidos 
de entre os que não lecionam este ciclo de ensino nem a disciplina correspondente em outros 
ciclos e níveis de ensino 

 

9 Nomeação do secretariado de exames 1 

10 Designação do coordenador do secretariado de exames  

11 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o secretariado de 
exames 

3 

12 Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES 1 

13 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB 
e ENES 

4 

14 Nomeação dos professores coadjuvantes 1 
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15 
Pautas de chamada elaboradas:  
- por disciplina e por ordem alfabética, no 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário 

 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 24 horas (1.º dia) ou 48 horas (restantes dias) 
de antecedência, relativamente ao início das provas 

 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas   

18 
Disponibilização de material necessário à realização das provas do 1.º ciclo, em caso de 
necessidade 

 

19 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma distância 
adequada entre os alunos 

1 

20 
Comunicação, por escrito, aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de os alunos serem portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a 
realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

5 

21 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

21.1 Sacos com os enunciados das provas  

21.2 Provas realizadas e talões  

22 

Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, de 7 de 
janeiro, com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos na plataforma online 
do JNE) 

 

23 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino básico – 
alunos com dislexia (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos 

 

24 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola e do respetivo 
coordenador 

 

25 
Aprovação, pelo conselho pedagógico, da estrutura, cotações, critérios de classificação das provas 
a nível de escola e dos documentos Informação - Prova Final a Nível de Escola e Informação – 
Exame a Nível de Escola 

 

26 
Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 (verificação 
de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online do JNE) 

 

27 

Envio ao Presidente do JNE, do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com NEE de carácter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, 
com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online 
do JNE) 

 

28 

Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino 
secundário – alunos com dislexia e dislexia severa (verificação de, no máximo, 5 
requerimentos/despachos) [no caso de haver, em anos anteriores, despacho autorizador por parte 
do Presidente do JNE, verificá-lo, nos termos da Comunicação n.º 1/JNE/2014] 

 

29 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com necessidades educativas, não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 
(verificação de, no máximo, 5 documentos extraídos da plataforma online do JNE;  

 

30 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos professores 
coadjuvantes 

1 

31 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas zonas 
envolventes das salas de exame 

2 

32 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da prova, 
incluindo o período de tolerância 

2 
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B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Distribuição, aos professores vigilantes, da documentação e do material necessário para a 
realização da prova 

 

2 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 01/JNE e 01-
A/JNE) 

 

3 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores vigilantes e 
respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada sala 

 

4 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno que realize 
prova/exame numa sala à parte 

 

5 Distribuição de saco de provas (Caderno 2), na 2.ª parte das provas finais do 1.º ciclo  

6 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de início e de 
conclusão das provas 

 

7 Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor coadjuvante  

8 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, 
nos enunciados das provas 

 

9 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes  

10 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de conclusão da prova, 
30 minutos antes  

4 

11 Confirmação do número de provas entregues pelos professores vigilantes  

12 Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao agrupamento de exames  

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos   

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular  

3 
Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas, desde que 
expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e transmissão oral de 
esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados pelo JNE 

 

4 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I.P. relativos aos conteúdos das provas e ao JNE 
sobre todas as outras situações 

 

5 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, desde 
que autorizada pelo secretariado de exames 

 

6 Cumprimento do dever de sigilo  

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada  

2 Existência de um aluno por carteira  

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno  

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame (mochilas, 
carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou equipamento não autorizado: 
livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores 
portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.) 

 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, bem como os respetivos períodos 
de tolerância  

 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, procedimentos e 
advertências 

2 

7 Correta distribuição dos enunciados com versão 1 e 2  
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8 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares existentes, face ao 
número registado no exterior do saco 

2 

9 Verificação da identidade dos alunos  

10 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 1 

11 
Existência e entrega efetiva aos alunos, após a entrega dos enunciados das provas/exames, de 
folhas de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

2 

12 Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores vigilantes  

13 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares com o mínimo 
de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos alunos 

 

14 
Verificação do material não autorizado e da não utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

 

15 Durante o intervalo das provas do 1.º ciclo, a sala garante todas as condições de segurança  

16 Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das provas  

17 
Realização do intervalo de 15 minutos (provas finais do 1.º ciclo), nas condições previstas nos 
números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2014 

 

18 
Recolha, nos 2.º e 3.º ciclos, das máquinas calculadoras, nos termos do n.º 17.14 da Norma 
02/JNE/2014, bem como dos cadernos 1 e 2 

 

19 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2014 no que diz respeito à substituição das 
folhas de resposta 

 

20 
Observação do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não autorizado, 
irregularidades ou fraudes 

 

21 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de caráter permanente, de acordo com as condições 
previstas nos requerimentos extraídos da plataforma online do JNE 

 

22 
Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008, de acordo com as condições previstas nos requerimentos/despachos extraídos da 
plataforma online do JNE 

 

23 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2014 3 

24 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados no 
secretariado de exames 

 

 

 

Nas provas finais do 3.º ciclo, o campo de análise com maior número de desvios foi igualmente o A - 

Medidas organizativas da competência do responsável de agrupamento/escola, com 80 desvios. De 

igual modo, não se verificaram desvios nas atividades da competência dos professores coadjuvantes. 
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GRÁFICO 11: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 
 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

 

 

Nos exames nacionais do ensino secundário, tal como é visível no QUADRO IV, o maior número de 

desvios verificou-se quanto à ausência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento 

das disposições previstas no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos, 

por parte da direção da escola, sendo que em três casos os procedimentos previstos no Código do 

Procedimento Administrativo foram, mesmo, incumpridos, levando à realização de diligências de 

caráter jurídico-disciplinar por parte da IGEC. Outros desvios prendem-se com afixações obrigatórias 

e com a não realização/promoção de reuniões com os diversos intervenientes e com os pais e 

encarregados de educação (com especial incidência nestes últimos bem como nos assistentes técnicos 

e operacionais). Outros desvios prendem-se, ainda, com a não designação de um substituto do 

responsável dos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES, a não comunicação, por escrito, aos 

encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da proibição de os alunos serem 

portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a realização da prova, por esta 

situação levar à anulação da prova/exame, bem como com o protocolo de entrega de folhas de 

rascunho e confirmações e verificações diversas. 

 

QUADRO IV − DESVIOS OBSERVADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 
POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro N.º desvios 
2013-2014 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2014, junto de:  

1.1 Secretariado de exames  

1.2 Diretores de turma  

1.3 Professores coadjuvantes  

1.4 Professores classificadores  

1.5 Professores vigilantes  

  

80 

4 

0 

10 

A 

B 

C 

D 
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2 Afixações obrigatórias:  

2.1 

Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2014 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados em 2.6.) nos locais habituais 
da escola, em lugar bem visível e com razoável antecedência, que contenha a informação referida 
no n.º 2 da Norma 02/JNE/2014 

3 

2.2. 
Ofício-Circular S/DGE/2014/1286 (Utilização de calculadoras no ensino secundário: exames 
nacionais do ensino secundário de Física e Química A, de Matemática A, Matemática B e 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais) 

1 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames  

3.2 Encarregados de educação 19 

3.3 Professores vigilantes  

3.4 Professores coadjuvantes  

3.5 Assistentes técnicos (serviços administrativos) 7 

3.6 Assistentes operacionais 10 

4 
Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, em condições de cumprimento 
dos critérios e das normas definidas pelo JNE 

 

5 
No 1.º ciclo, nos casos de realização das provas em escola de acolhimento, observam-se as 
condições de acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no fim da realização das 
provas finais 

 

6 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas 
no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos (se SIM, registar quais, 
em Observações) 

45 

7 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de impedimento sobre 
familiares próximos 

3 

8 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que não lecionam 
a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não pertençam ao grupo de 
recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a prova. No caso do 1.º ciclo, escolhidos 
de entre os que não lecionam este ciclo de ensino nem a disciplina correspondente em outros 
ciclos e níveis de ensino 

 

9 Nomeação do secretariado de exames 1 

10 Designação do coordenador do secretariado de exames  

11 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o secretariado de 
exames 

1 

12 Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES  

13 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB 
e ENES 

3 

14 Nomeação dos professores coadjuvantes 1 

15 

Pautas de chamada elaboradas:  
- por disciplina e por ordem alfabética, no 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário 
- por forma a preservarem o mais possível o grupo turma, no 1.º ciclo (tendo em conta a 
necessidade de organização das escolas de acolhimento e o acompanhamento dos alunos 
deslocados) 

 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 24 horas (1.º dia) ou 48 horas (restantes dias) 
de antecedência, relativamente ao início das provas 

2 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas   

18 
Disponibilização de material necessário à realização das provas do 1.º ciclo, em caso de 
necessidade 
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19 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma distância 
adequada entre os alunos 

 

20 
Comunicação, por escrito, aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de os alunos serem portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido, durante a 
realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

3 

21 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

21.1 Sacos com os enunciados das provas  

21.2 Provas realizadas e talões  

22 

Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, de 7 de 
janeiro, com PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos na plataforma online 
do JNE) 

 

23 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino básico – 
alunos com dislexia (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos 

 

24 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola e do respetivo 
coordenador 

1 

25 
Aprovação, pelo conselho pedagógico, da estrutura, cotações, critérios de classificação das provas 
a nível de escola e dos documentos Informação - Prova Final a Nível de Escola e Informação – 
Exame a Nível de Escola 

2 

26 
Autorização da aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, para alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 (verificação 
de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online do JNE) 

 

27 

Envio ao Presidente do JNE, do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008, com 
PEI (verificação de, no máximo, 5 requerimentos/despachos extraídos da plataforma online do 
JNE) 

 

28 

Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais para alunos do ensino 
secundário – alunos com dislexia e dislexia severa (verificação de, no máximo, 5 
requerimentos/despachos) [no caso de haver, em anos anteriores, despacho autorizador por parte 
do Presidente do JNE, verificá-lo, nos termos da Comunicação n.º 1/JNE/2014] 

1 

29 
Envio ao Presidente do JNE do requerimento de condições especiais na realização dos exames do 
ensino secundário – alunos com necessidades educativas, não abrangidos pelo D.-L. n.º 3/2008 
(verificação de, no máximo, 5 documentos extraídos da plataforma online do JNE;  

 

30 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos professores 
coadjuvantes 

1 

31 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas zonas 
envolventes das salas de exame 

1 

32 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da prova, 
incluindo o período de tolerância 

2 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Distribuição, aos professores vigilantes, da documentação e do material necessário para a 
realização da prova 

 

2 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 01/JNE e 01-
A/JNE) 

 

3 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores vigilantes e 
respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada sala 

 

4 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno que realize 
prova/exame numa sala à parte 

 

5 Distribuição de saco de provas (Caderno 2), na 2.ª parte das provas finais do 1.º ciclo  

6 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de início e de 
conclusão das provas 
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7 Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor coadjuvante  

8 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, 
nos enunciados das provas 

 

9 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes  

10 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de conclusão da prova, 
30 minutos antes  

3 

11 Confirmação do número de provas entregues pelos professores vigilantes  

12 Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao agrupamento de exames  

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos   

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular  

3 
Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas, desde que 
expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e transmissão oral de 
esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados pelo JNE 

 

4 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I.P. relativos aos conteúdos das provas e ao 
JNE sobre todas as outras situações 

 

5 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros evidentes, desde 
que autorizada pelo secretariado de exames 

 

6 Cumprimento do dever de sigilo  

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada  

2 Existência de um aluno por carteira  

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno  

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame (mochilas, 
carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou equipamento não autorizado: 
livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores 
portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.) 

 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, bem como os respetivos períodos 
de tolerância 

1 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, procedimentos e 
advertências 

 

7 Correta distribuição dos enunciados com versão 1 e 2  

8 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares existentes, face ao 
número registado no exterior do saco 

 

9 Verificação da identidade dos alunos  

10 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 4 

11 
Existência e entrega efetiva aos alunos, após a entrega dos enunciados das provas/exames, de 
folhas de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

5 

12 Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores vigilantes  

13 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares com o mínimo 
de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos alunos 

 

14 
Verificação do material não autorizado e da não utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 
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15 Durante o intervalo das provas do 1.º ciclo, a sala garante todas as condições de segurança  

16 Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das provas  

17 
Realização do intervalo de 15 minutos (provas finais do 1.º ciclo), nas condições previstas nos 
números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2014 

 

18 
Recolha, nos 2.º e 3.º ciclos, das máquinas calculadoras, nos termos do n.º 17.14 da Norma 
02/JNE/2014, bem como dos cadernos 1 e 2 

 

19 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2014 no que diz respeito à substituição das 
folhas de resposta 

 

20 
Observação do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não autorizado, 
irregularidades ou fraudes 

 

21 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com as condições 
previstas nos requerimentos extraídos da plataforma online do JNE 

 

22 
Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades educativas não abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008, de acordo com as condições previstas nos requerimentos/despachos extraídos da 
plataforma online do JNE 

 

23 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2014 4 

24 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados no 
secretariado de exames 

 

 

Na realização dos exames nacionais do ensino secundário, o maior número de desvios ocorreu no 

campo de análise A - Medidas organizativas da competência do responsável de agrupamento/escola, 

com 107 desvios. De igual modo, não se observaram desvios nas atividades da competência dos 

professores coadjuvantes. 
 

 

GRÁFICO 12: DESVIOS ASSINALADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, POR CAMPO DE ANÁLISE 
 

 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do Secretariado de Exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

 
Em suma, a maior parte dos desvios prendem-se com situações relacionadas com a inexistência de 

procedimento formais no sentido da verificação do cumprimento dos impedimentos previstos no CPA, 

com a não realização/promoção de reuniões com os diversos intervenientes e com os pais e 

encarregados de educação; com a formalização das nomeações de intervenientes (designadamente, 

os substitutos), com afixações obrigatórias e com o respeito pelos protocolos de entrega e recolha de 

folhas de prova, folhas de rascunho e confirmações diversas. 
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5.2.2. Anomalias 

No âmbito da atividade das provas finais de ciclo e dos exames nacionais do ensino secundário, foram 

preenchidas, pelos inspetores, fichas de anomalia, que resultaram de situações que poderiam colocar 

em causa as condições de equidade ou de confidencialidade durante a realização dos exames 

nacionais.  

 

Foram preenchidas cinco fichas de anomalias, conforme se pode observar no QUADRO V, infra, sendo 

que duas fichas são relativas à mesma escola. Uma ficha é relativa a uma prova final de 6.º ano 

(Português – 61). Duas fichas são relativas a provas finais de 9.º ano (Português – 91 e Matemática – 

92). Duas fichas são relativas a situações ocorridas com exames nacionais do ensino secundário 

(Português – 639 e Biologia e Geologia – 702).  

 

Destas cinco fichas de anomalia (sendo que duas são relativas à mesma escola e referem a mesma 

factualidade), duas resultaram em recomendações aos diretores, uma em processo de inquérito, e 

duas num mesmo processo disciplinar por se referir à mesma escola e factualidade. 

 

Regista-se um decréscimo muito significativo de anomalias apontadas pelos inspetores, o que se 

traduz numa melhoria também significativa do desempenho das escolas e na observância de 

procedimentos garantísticos de confidencialidade e equidade. Ao mesmo tempo, registe-se o facto 

de, no ano letivo em referência, não terem surgido situações anómalas ou não previstas que 

pudessem pôr em causa a organização e realização das provas e exames em dias determinados, como 

aconteceu no ano letivo transato. 

 

 

QUADRO V – ANOMALIAS OBSERVADAS NAS PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO  

Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário  

Código/Prova Descrição inicial Tramitação 

61 - Português 

Paradeiro desconhecido de uma 2.ª caixa contendo enunciados das 
provas finais do 2.º ciclo de Português (cód. 61), a qual veio a ser 
encontrada, inviolada, numa sala anexa ao secretariado de 
exames, em momento anterior ao início da prova. 

Processo de 
inquérito 

(Para decisão) 

91 - Português 

Caso de impedimento, à luz do CPA, de um professor vigilante da 
prova final de 9.º ano de Português (cód. 91). Uma sua filha 
realizava a mesma prova numa sala próxima. 

Averiguação. 
Arquivamento. 

Recomendação à 
escola 

92 - Matemática 

A diretora da escola não comunicou a situação do seu próprio 
impedimento ao Presidente do JNE, tendo intervindo no serviço de 
organização das provas e exames nacionais. Reincidência da 
situação atrás descrita. 

Averiguação. 
Processo disciplinar 

à diretora 
(Em curso) 

639 - Português 

Caso de impedimento, à luz do CPA, de uma professora vigilante 
da prova de exame nacional de 12.º ano de Português (cód. 639). 
Uma sua filha realizava a mesma prova numa sala próxima. 

Averiguação. 
Arquivamento. 

Recomendação à 
escola 

702 – Biologia e 
Geologia 

A diretora da escola não comunicou a situação do seu próprio 
impedimento ao Presidente do JNE, tendo intervindo no serviço de 
organização das provas e exames nacionais. Reincidência da 
situação atrás descrita (mesma factualidade). 

Averiguação. 
Processo disciplinar 

à diretora 
(Em curso) 
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5.3. Participações remetidas à IGEC  

(alegada ocorrência de situações irregulares nas escolas) 
 

Relativamente às situações irregulares alegadamente ocorridas nas escolas e que originaram, por um 

lado, queixas/denúncias a esta Inspeção-Geral, quer participações oriundas de outros serviços e 

organismos do Ministério da Educação e Ciência, é de salientar que decresceu o número de queixas e 

participações relativamente ao ano anterior (29 queixas), a que não é alheio o facto de, no ano letivo 

de 2012-2013 ter sido decretada uma greve geral de professores no dia do exame nacional de 

Português, o que originou a tomada de medidas excecionais por parte do JNE, e resultou num 

acréscimo das situações comunicadas à IGEC, por parte de utentes, associações, sindicatos, bem 

como de situações descritas na comunicação social de referência e que foram objeto de análise por 

parte da IGEC. 

 

Assim sendo, registou-se a entrada de 22 queixas/denúncias no âmbito das provas finais do ensino 

básico e dos exames nacionais do ensino secundário. 

 

Das 22 queixas/denúncias, 12 tiveram origem no JNE, uma de um sindicato de professores, duas de 

encarregados de educação, três de docentes, duas anónimas, uma de um cidadão devidamente 

identificado e, por último, uma originada com base na análise de uma notícia veiculada pela 

comunicação social. 

 

No presente ano letivo, existiram diversos casos de comparência de alunos de diversas escolas à 

prestação de provas finais do 2.º ciclo do ensino básico de Português e Matemática em hora não 

coincidente com a prevista no calendário de exames
6
. Esta situação, ocorrida apenas na 2.ª fase, 

afetou 31 alunos de 12 unidades de gestão (11 do ensino público e um estabelecimento de ensino 

particular e cooperativo). Relativamente a estas situações foi determinado, por despacho de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário de 3 de setembro de 2014, que os 

alunos abrangidos realizassem prova de equivalência à frequência no início do ano escolar de 2014-

2015. 

 

Posteriormente, foram desenvolvidos os procedimentos considerados adequados, designadamente em 

sede de ação disciplinar e/ou participação a outros organismos e serviços da administração 

educativa, bem como arquivamentos com recomendações às entidades visadas. 

 

  

                                              
6 Provavelmente, os intervenientes poderão ter sido induzidos em erro pela formatação do anexo V ao Despacho n.º 

8248/2013, que aprovou o calendário escolar para 2013-2014. Esta situação foi já alterada no âmbito do calendário 
escolar para 2014-2015, aprovado pelo Despacho n.º 8651/2014 (comparar com o mesmo anexo V deste último 
diploma). 
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Relativamente à tipologia ou descrição do conteúdo das queixas, observou-se o seguinte: 

 

QUADRO VI: TIPOLOGIA DAS QUEIXAS 

Tipologia/descrição da queixa 
N.º de 

queixas 

Procedimento incorreto por parte dos professores vigilantes (instruções/auxílio aos alunos no 
decurso da prova/exame) 

1 

Casos de impedimentos, à luz do CPA, do responsável, do substituto e de demais membros de 
agrupamentos de exames 

2 

Dispensa, não justificada, de funções de uma professora coadjuvante pelo diretor pedagógico de 
um estabelecimento de ensino particular e cooperativo 

2 

Tentativa de fraude, por falsa identidade no exame de Matemática (635) 1 

Desaparecimento de prova de exame nacional do ensino secundário 1 

Obrigação de classificação de provas nas instalações de um colégio e não cumprimento da 
autorização de dispensa das tarefas não letivas 

1 

Suspeita de fraude (rasuras e emendas, padronização de respostas, pré-preenchimentos, etc.) 4 

Desorganização no serviço de exames (inexistência de nomeações/designações, de afixações 
obrigatórias, ausência da prestação de esclarecimentos, etc.) 

1 

Afixação de pautas com erros e posterior retirada das mesmas 1 

Intérprete de Língua Gestual Portuguesa a vigiar exames nacionais 1 

Recusa de aceitação de provas finais do 1.º ciclo do ensino básico (Português) para 
classificação, por parte de diversas professoras classificadoras 

1 

Procedimentos na utilização de máquina de calcular em exame de Física e Química A 1 

Atos e comportamentos de membro de agrupamento de exames 1 

Ausência de informação aos alunos, em diversas escolas, acerca da hora de realização da 2.ª 
fase das provas finais de 2.º ciclo do ensino básico 

3 

Complexidade da prova/impreparação dos alunos 1 

TOTAL 22 

 

O maior número de ocorrências relacionou-se com indícios de fraudes encontradas nas provas e 

exames (rasuras e emendas, padronização de respostas, pré-preenchimentos, etc.), seguido da 

ausência de informação aos alunos, em diversas escolas, acerca da hora de realização da 2.ª fase das 

provas finais de 2.º ciclo do ensino básico e dos impedimentos não alegados, consagrados no CPA por 

parte de membros de agrupamentos de exames. Continuaram a surgir queixas, por parte de um 

agrupamento de exames, relativas a diversas docentes do 1.º ciclo que se recusaram a aceitar provas 

para correção, por o número de provas ser muito elevado face ao número de dias de que dispunham 

para as corrigir. 

 

Relativamente a estas queixas/denúncias foram desencadeados procedimentos de averiguação, bem 

como toda a tramitação subsequente, que se traduziram em arquivamentos, arquivamentos com 

recomendações às entidades visadas, processos de inquérito e processos disciplinares, bem como na 

comunicação a entidades a quem compete desencadear essa tramitação. 
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Foram ainda rececionados diversos pedidos de informação e esclarecimento, designadamente em 

matéria da legislação aplicável, exercício da função de professor classificador e de professor 

coadjuvante e conteúdo das provas e dos exames, Os pedidos de informação e esclarecimento foram 

respondidos aos utentes e/ou encaminhados para outros organismos e serviços do Ministério da 

Educação e Ciência, designadamente o JNE e o IAVE, I. P. 
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6. CONCLUSÕES 
 

As provas finais de ciclo no ensino básico e os exames nacionais do secundário são aplicáveis a um 

vasto universo de alunos com consequências significativas na conclusão de ano/ciclo e, 

especificamente no ensino secundário, também no acesso ao ensino superior. Assim, a atividade 

Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário tem integrado, ao longo dos 

anos, o Plano de Atividades da IGEC, por razões de natureza preventiva, que se prendem 

essencialmente com as questões do sigilo das provas e com as condições de equidade na sua 

prestação. Para além disso, a presença dos inspetores nas escolas potencializa a responsabilização 

dos órgãos de gestão e dos diversos intervenientes neste serviço, designadamente membros dos 

secretariados das provas e exames, professores coadjuvantes e professores vigilantes. 

 

No ano letivo 2013-2014 realizaram-se 213 intervenções inspetivas
7
, observando-se 370 

desconformidades (365 desvios e cinco anomalias). 

 

Os valores das desconformidades de 2013-2014 apresentam uma descida pouco significativa, 

relativamente a 2012-2013. A verificação do controlo estrito das situações de impedimento, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, e da existência de mecanismos de regulação 

dessas situações tem um peso significativo nas desconformidades assinaladas. 

 

Nas provas finais e nos exames nacionais, o campo A, relativo às medidas de organização, continua a 

apresentar o valor mais elevado de desvios, seguido do campo D, da atividade da competência dos 

professores vigilantes, ou seja, dos procedimentos em sala de exame. 

 

Os desvios relacionados com as medidas de organização, encontrados em todos os níveis de ensino, 

foram os relativos à divulgação e afixação obrigatória das disposições da Norma 02/JNE/2014, à 

realização/promoção de reuniões, também de caráter obrigatório e à não designação de substitutos, 

designadamente do responsável pelos programas informáticos de gestão PFEB, ENEB e ENES. Salienta-

-se, como muito positivo, o decréscimo de desvios relativos a atividades da competência dos 

professores coadjuvantes, designadamente as condições de sigilo. No entanto – e emergente de uma 

das averiguações desenvolvidas – parece ser de enquadrar com maior rigor o protocolo de designação 

de professor coadjuvante em estabelecimento de ensino que dele não disponha, evitando o recurso a 

coadjuvação a distância (por exemplo, através do telefone). 

 

O campo D, Atividades da competência dos professores vigilantes, teve também uma percentagem 

significativa de desvios, que foram: a falta de verificação do correto preenchimento do cabeçalho da 

prova; a não existência de folhas de rascunho datadas, e rubricadas; e falhas na recolha das folhas de 

resposta. 

 

Este ano de aplicação de provas e exames decorreu, assim, em linha com os anos anteriores, tendo as 

escolas manifestado, na generalidade, empenho no planeamento e na execução deste serviço, sem 

que as desconformidades detetadas tenham afetado as condições de equidade e de confidencialidade 

exigíveis na realização das provas.  

 

Continua a existir a convicção de que esta atividade da IGEC contribui para a melhoria da qualidade 

da organização das escolas, relativamente aos procedimentos exigidos no âmbito da aplicação das 

provas finais e dos exames nacionais. 

                                              
7 A que somam as duas intervenções na Escola Portuguesa de Moçambique (EPM), na 1.ª fase das provas finais do 1.º e 

2.º ciclos do ensino básico. 
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7. RECOMENDAÇÕES 
 

Tendo em conta as situações identificadas pelos inspetores e/ou constantes de queixas/denúncias 

apresentadas à IGEC, bem como das averiguações desenvolvidas, passamos a indicar alguns aspetos 

que carecem ainda de aperfeiçoamento por parte das escolas, no sentido de dar cumprimento às 

orientações e normas da DGE, do JNE e do IAVE, I. P.: 

 Divulgação das normas e orientações do JNE e do IAVE, I. P. aos vários intervenientes no 

processo e afixação das mesmas nos lugares de estilo; 

 Leitura minuciosa e divulgação rigorosa, aos alunos e encarregados de educação, do 

calendário de exames no que diz respeito aos dias e horas de realização de provas, com 

especial atenção a diferenças na hora prevista de realização de prova entre a primeira 

fase/chamada e a segunda fase/chamada; 

 Cumprimento do estipulado no Código do Procedimento Administrativo, relativamente a 

impedimentos quanto à prestação de serviço de exames (previstos na alínea b) do artigo 44.º 

e artigos 45.º a 47.º e 51.º do Código do Procedimento Administrativo, na redação atual) e 

comunicação ao Presidente do JNE de toda e qualquer situação de impedimento relativo a 

membros das direções e, também, dos elementos dos agrupamentos de exames; 

 Formalização de todas as designações/nomeações, designadamente dos substitutos dos 

responsáveis pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES; 

 Exclusão do exercício da função de responsável e substituto do responsável dos programas 

informáticos PFEB, ENEB e ENES por não docentes; 

 Exclusão do exercício de vigilância em sala de todos os técnicos que não exercem funções 

letivas (v.g. Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa); 

 Verificação do preenchimento dos cabeçalhos e numeração de páginas; 

 Cumprimento escrupuloso dos procedimentos previstos para a vigilância das provas, 

designadamente, a proibição de prestação de esclarecimentos aos alunos, observância de 

silêncio durante o tempo regulamentar e especial reforço da vigilância em provas com 

resposta a itens de escolha múltipla;  

 Cumprimento rigoroso dos procedimentos relativos à entrega de folhas de rascunho; 

 Procedimentos relativos à recolha das provas nas salas e entrega no secretariado de exames; 

 Custódia efetiva, por parte das direções das escolas, de caixas contendo os enunciados das 

provas e exames, desde o momento da entrega na escola pelas forças de segurança até ao 

momento da sua abertura no secretariado de exames e entrega dos sacos invioláveis e 

inviolados em cada sala; 

 Verificações finais, antes da afixação das pautas com os resultados dos alunos, por parte dos 

secretariados de exames e das direções, cotejando todos os elementos disponíveis, 

designadamente os originais das provas cujo anonimato foi levantado. 

As desconformidades observadas resultam, naturalmente, da inobservância dos normativos e 

orientações em vigor e revelaram negligência na interiorização de regras de um serviço que impõe 

um conjunto de procedimentos muito precisos. 

 

Mais uma vez se reitera que as desconformidades indiciam erros passíveis de serem evitados através 

de mecanismos mais eficazes de supervisão por parte das direções das escolas. 
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8. PROPOSTAS  
 

Decorrente da atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário, 

tanto ao nível das intervenções nas escolas, como das intervenções emergentes do serviço de 

Provedoria, e no âmbito das suas competências consignadas no n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

276/2007, de 31 de julho, foram emanadas recomendações a competentes serviços do Ministério da 

Educação e Ciência, nomeadamente ao IAVE, I. P. e ao JNE.  

 

Ao JNE foram dirigidas as seguintes recomendações: 

 Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, os estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo, as escolas profissionais e os estabelecimentos de ensino 

dependentes de outros ministérios deverão, antes da afixação das pautas de classificação 

final das provas finais e dos exames nacionais, proceder à conferência das mesmas com os 

originais das provas realizadas pelos alunos cujo anonimato foi, já, levantado; 

 Qualquer documento extraído dos programas PFEB, ENEB e ENES deverá ter inscrito, 

obrigatoriamente, o dia e a hora (horas, minutos e segundos) em que foram produzidos e/ou 

extraídos, devendo proceder-se às necessárias alterações nos respetivos programas. 

A duas escolas do ensino público foram dirigidas as seguintes recomendações: 

 Na realização de toda e qualquer prova de avaliação de conhecimentos, designadamente em 

provas e exames de avaliação sumativa externa, de avaliação diagnóstica e de equivalência à 

frequência, o diretor […] deve observar o estrito cumprimento das disposições constantes da alínea 

b) do artigo 44.º, e artigos 45.º, 46.º, 47.º e 51.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, bem como das normas emitidas pelo Júri Nacional de 

Exames sobre a matéria, com vista a garantir o respeito pelo princípio da imparcialidade. 

 

A uma escola do ensino público foi dirigida a seguinte recomendação: 

 Deve ser atribuída exclusivamente a docentes a função de professor vigilante de provas de 

avaliação sumativa externa (provas finais nacionais do ensino básico e exames nacionais do 

ensino secundário), de exames a nível de escola equivalentes a exames nacionais e de exames 

de equivalência à frequência, nos termos definidos no ponto 6.5 da Norma 02/JNE/2014 - 

Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e Reclamação – Provas e Exames do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário, devendo cessar a designação de técnicos especializados 

que não exerçam funções docentes, designadamente, de Intérpretes de Língua Gestual 

Portuguesa. 

 

A um estabelecimento de ensino particular e cooperativo foi dirigida as seguintes recomendações: 

 1.º - No final do processo de produção das pautas de classificação final dos alunos em provas 

de avaliação sumativa externa, e antes da sua afixação, devem as mesmas ser conferidas com 

os originais das respetivas provas, cujo anonimato foi, já, levantado. 
 

 2.ª - O cargo de responsável dos programas PEF/ENEB/ENES deve ser atribuído a um docente, 

conforme estipula o disposto no n.º 2.9 da Norma 02/JNE/2014 - Instruções para a 

Realização, Classificação, Reapreciação e Reclamação – Provas e Exames do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário, devendo cessar a designação do técnico não docente, bem como ser 

nomeado um substituto, também, designado de entre o pessoal docente. 
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9. INDICADORES PARA MELHORIA 

 
Decorrente de toda a atividade realizada e da presença da IGEC nas reuniões plenárias do JNE, 

enumeram-se de seguida alguns aspectos a considerar em futuras ações: 

 

 Continuar a incluir na seleção de escolas do ano seguinte todos os estabelecimentos de ensino 

onde, no ano anterior, se tivessem verificado desvios e/ou anomalias e queixas de utentes ou 

outras; 

 

 Promover a presença dos interlocutores nas reuniões regionais de coordenação do JNE, com 

vista a uma maior proximidade com as especificidades de cada região;   

 

 Dar continuidade à metodologia, bem como aos procedimentos e instrumentos de trabalho 

adotados para esta atividade, considerando a possibilidade de alterar alguns aspetos 

funcionais, designadamente, incluir a ficha de anomalia na ficha de registo (documento 

único), transcrever na íntegra o ponto da Norma JNE nas notas de preenchimento, reformular 

o texto descrito no item de preenchimento, por forma a enfatizar o correto procedimento por 

parte da escola e eliminar ao máximo as ambiguidades; 

 

 Realizar dois momentos de preparação da atividade, na sede da IGEC, para preparação e 

lançamento da atividade, temporalmente ajustados ao calendário nacional das provas e 

exames; 

 

 Verificar o cumprimento dos deveres dos diretores das escolas e agrupamentos de escolas no 

que concerne à indicação de docentes para a Bolsa de Professores Classificadores, previstas 

no 4.º do Despacho n.º 18060/2010, de 3 de dezembro, na sua redação atual. Esta 

verificação, a realizar em articulação com o IAVE, I.P. poderá ser efetuado a partir do início 

de março de cada ano; 

 

 Verificar o mapa de férias dos docentes que pertencem à Bolsa de Professores Classificadores 

ou que deverão assegurar o trabalho de classificação das provas e exames, de modo a 

percecionar se as férias são marcadas sem prejuízo do trabalho de classificação e 

reapreciação das provas e exames. Esta verificação poderá ser feita aquando da intervenção 

na escola no âmbito da atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino 

Secundário; 

 

 Verificar, aquando das intervenções no âmbito da atividade Provas Finais do Ensino Básico e 

Exames Nacionais do Ensino Secundário, se os preços em vigor na escola na reprodução em 

fotocópia das provas e exames respeitam o artigo 12.º da Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos, bem como as tabelas em vigor. 
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 Portaria n.º 59-C/2014, de 7 de março – Procede à primeira alteração à Portaria n.º 74-

A/2013, de 15 de fevereiro, no que se refere ao artigo 29.º - classificação para efeitos de 
prosseguimento de estudos dos cursos profissionais. 

 
 Despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro – Regulamenta a avaliação e 

certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do 
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8
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8
 Entretanto revogado pelo Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, que passa a regular a avaliação e 

certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do ensino básico bem como 
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admissão às provas finais de ciclo do ensino básico e exames finais nacionais do ensino 
secundário e das provas de equivalência à frequência para 2014. 

 
 Despacho n.º 6394-A/2014, de 14 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 93, 

Suplemento, de 15 de maio – Define a composição do Júri Nacional de Exames. 
 
 Despacho n.º 6741-A/2014, de 15 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, 

Suplemento, de 16 de maio - Altera a hora da realização, nas escolas portuguesas de Timor e 
Macau, das provas finais de Português e de Matemática do 6.º ano de escolaridade. 

 

 

10.2. Normas JNE 
 

 Norma 01/JNE/2014 – Instruções para a Inscrição nas Provas Finais de Ciclo e Exames 
Nacionais. 

 
 Norma para Aplicação de Condições Especiais na Realização de Provas e Exames – Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais – Ensino Básico e Ensino Secundário (JNE/2014) [área 
reservada das escolas na página Web do JNE]. 

 
 Norma 02/JNE/2014 – Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e Reclamação 

– Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário [área reservada das escolas na 
página Web do JNE]. 

 
 Norma JNE para Alunos Praticantes Desportivos – Provas e Exames 2014 (DGE/IPDJ, I.P.) [área 

reservada das escolas na página Web do JNE]. 
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http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/normas/2014/norma_01_jne_2014.pdf
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10.3. Informações Conjuntas IAVE/JNE 
 
 Informação Conjunta IAVE/JNE n.º 1/2014 - Adaptação de Provas Finais de Ciclo e de Provas 

de Exames Finais Nacionais para alunos cegos, com baixa visão, daltónicos ou com limitações 
motoras severas. 

 
 Informação Conjunta IAVE/JNE n.º 2/2014 - Períodos de afetação dos professores relativos ao 

exercício das tarefas de classificação dos exames finais nacionais do Ensino Secundário, por 

disciplina. 

 

 

10.4. Ofício-Circular DGE 
 
 Ofício-Circular / S-DGE/2014/1286 - DSDC/JNE - 26/03/2014 – Utilização de calculadoras no 

ensino secundário: exames nacionais de Física e Química A, de Matemática A, Matemática B e 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 

 

 

10.5. Comunicações JNE 
 
 Comunicação n.º 1/JNE/2014 [17/03/2014] – PLATAFORMA ONLINE DO JNE PARA 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS E EXAMES DE 
ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS [área reservada das escolas na página Web 
do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 2/JNE/2014 [29/04/2014] - PROVAS FINAIS DOS 1.º E 2.º CICLOS DE 2014 - 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA A INSCRIÇÃO DE ALUNOS E DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES 
CLASSIFICADORES [área reservada das escolas na página Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 3/JNE/2014 [125/05/2014] – ESCLARECIMENTOS RELATIVOS AO MATERIAL 

AUTORIZADO NA PROVA FINAL DE MATEMÁTICA DO 2.º CICLO [área reservada das escolas na 
página Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 4/JNE/2014 [16/05/2014] PLATAFORMA PARA COMUNICAÇÃO DOS DADOS 

ESTATÍSTICOS DIÁRIOS E OCORRÊNCIAS DAS PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES NACIONAIS 
[área reservada das escolas na página Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 5/JNE/2014 [26/05/2014] - PROCEDIMENTOS PARA AFIXAÇÃO DE PAUTAS 

COM AS CLASSIFICAÇÕES INTERNAS DOS ALUNOS DOS 4.º E 6.º ANOS DE ESCOLARIDADE [área 
reservada das escolas na página Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 6/JNE/2014 [27/05/2014] - PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO DE 2014. 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA A DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES CLASSIFICADORES E 
RELATORES [área reservada das escolas na página Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 7/JNE/2014 [06/06/2014] - PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS PROFESSORES 

COADJUVANTES – CALCULADORA GRÁFICA [área reservada das escolas na página Web do JNE]. 
 
 Comunicação n.º 8/JNE/2014 [11/06/2014] - PROVAS FINAIS DE PORTUGUÊS E DE MATEMÁTICA 

DO ENSINO BÁSICO – PAUTAS DESAGREGADAS POR DOMÍNIO OU TEMA [área reservada das 
escolas na página Web do JNE]. 

 

http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/informacoes/informacao_conjunta_iave_jne_n_1_2014_provas_adaptadas_2014.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/circulares/oficio_maquinas_calcular.pdf


 
 
 

 

 
 

PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2013-2014 

48 

 Comunicação n.º 9/JNE/2014 [11/06/2014] - DESIGNAÇÃO DOS PROFESSORES 
CLASSIFICADORES E RELATORES DO ENSINO SECUNDÁRIO [área reservada das escolas na página 
Web do JNE]. 

 
 Comunicação n.º 10/JNE/2014 [04/07/2014] - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS RELATIVAS A 

ALUNOS AUTOPROPOSTOS DO 6.º ANO DE ESCOLARIDADE [área reservada das escolas na 
página Web do JNE]. 

 
 

10.6. Outros documentos 
 
 Guia Geral de Exames 2014 – Exames Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino 

Superior (JNE, 2014). 
 
 Guia Geral para Alunos Praticantes Desportivos – Provas e Exames 2014 (DGE/IPDJ, I.P., 

2014). 
 
 DGE/IAVE – Ofício S-DGE/2012/4032/DSEEAS – Implementação do sistema DAISY – Plano 

Nacional de Acompanhamento às Escolas. 
 
 DGE/IAVE – Ofício n.º S-DGE/2013/1131 – Implementação do código ColorADD para alunos 

daltónicos – Plano Nacional de Acompanhamento às Escolas. 
  

http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/Guia%20Geral%20de%20Exames/Guia2014/guiageralexames2014.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/Guia%20Geral%20de%20Exames/Guia2014/guiageralexames2014.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/data/jurinacionalexames/informacoes/guia_geral_para_alunos_praticantes_desportivos_2014.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=487&fileName=of_conj_DGE_GAVE_DAISY_2013.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=487&fileName=of_conj_DGE_GAVE_DAISY_2013.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=487&fileName=of_conj_DGE_GAVE_ColorADD_2013.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=487&fileName=of_conj_DGE_GAVE_ColorADD_2013.pdf
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ESCOLAS INTERVENCIONADAS 

ÁREA TERRITORIAL DE INSPEÇÃO DO NORTE 

Academia de Música de Vilar do Paraíso 

AE Abade de Baçal 

AE Alexandre Herculano 

AE António Correia de Oliveira 

AE de Arga e Lima 

AE de Lixa 

AE Daniel Faria 

AE das Marinhas 

AE de Abelheira 

AE de Airães 

AE de Alfena 

AE de Alpendorada 

AE de Arouca 

AE de A-Ver-o-Mar 

AE de Barcelos 

AE de Celorico de Basto 

AE de Couto Mineiro do Pejão 

AE de Cristelo 

AE de Fajões 

AE de Fragoso 

AE de Freamunde 

AE de Freixo de Espada à Cinta 

AE de Ínfias 

AE de Loureiro 

AE de Melgaço 

AE de Mirandela 

AE de Muralhas do Minho 

AE de Padrão da Légua 

AE de Pinheiro 

AE de Resende 

AE de Souselo 

AE de Valbom 

AE de Vila Cova 

AE de Vila Flor 

AE Diogo Macedo 
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AE de Alfândega da Fé 

AE do Viso 

AE Dr. Ferreira da Silva 

AE Dr. Francisco Sanches 

AE Dr. Júlio Martins 

AE Dr. Ramiro Salgado 

AE Miguel Torga 

AE Morgado de Mateus 

AE Tenente Coronel Adão Carrapatoso 

ANCORENSIS – Cooperativa de Ensino 

Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 

Colégio Cezim Egas Moniz – Colégio de Guimarães 

Colégio da Trofa (Externato N.ª Sr.ª das Dores) 

Colégio de Liverpool 

Colégio de S. Gonçalo de Amarante 

Colégio Euro Atlântico (Europeu do Porto) 

Colégio Internato dos Carvalhos 

Colégio Novo da Maia 

Escola Artística do Conservatório de Música do Porto 

Escola Artística Soares dos Reis 

ES Dr. António Granjo 

ES Arquiteto Oliveira Ferreira 

ES de Felgueiras 

ES Filipa de Vilhena 

ES José Régio 

ES Prof. Doutor Flávio F. Pinto Resende 

ES de S. Pedro da Cova 

ES Rocha Peixoto 

Escola Cooperativa de Vale – S. Cosme 

Externato Casa Mãe 

Externato de Nossa Senhora da Paz 

Externato de S. Miguel de Refojos 

Externato de Vila Meã 

Externato Delfim Ferreira 

Instituto Nun’Álvares 
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ÁREA TERRITORIAL DE INSPEÇÃO DO CENTRO 

AE da Caranguejeira – Santa Catarina da Serra 

AE da Sé 

AE de Arganil 

AE de Carregal do Sal 

AE de Celorico da Beira 

AE de D. Dinis 

AE de Esgueira 

AE de Fornos de Algodres 

AE de Gafanha da Nazaré 

AE de Góis 

AE de Ílhavo 

AE de Meda 

AE de Miranda do Corvo 

AE de Mortágua 

AE de Nelas 

AE de Oliveira de Frades 

AE de Oliveira do Hospital 

AE de Ovar 

AE de Paião 

AE Pedro Álvares Cabral 

AE de Pedrógão Grande 

AE de Penalva do Castelo 

AE de Santa Cruz da Trapa 

AE de Soure 

AE de Trancoso 

AE de Valongo do Vouga 

AE de Vieira de Leiria 

AE de Vila de Rei 

AE de Vila Nova de Paiva 

AE de Vila Nova de Poiares 

AE de Vila Velha de Ródão 

AE Dr. Guilherme Correia de Carvalho 

AE Nuno Álvares 

AE Pero da Covilhã 

AE Viseu Norte 

Centro de Estudos Educativos de Ançã 
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Colégio Apostólico da Imaculada Conceição 

Colégio S. Pedro – Cooperativa de Ensino 

EBS Jean Piaget 

ES Dr. Joaquim de Carvalho 

Externato Evaristo Nogueira 

Externato João XXIII 

Externato Liceal de Albergaria dos Doze 

Instituto de Almalaguês 

Instituto Educativo de Lordemão 

Instituto Vasco da Gama 

Jardim Escola João de Deus, Leiria 

Jardim Escola João de Deus, Urgeiriça 
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ÁREA TERRITORIAL DE INSPEÇÃO DO SUL 

AE Matilde Rosa Araújo 

AE das Olaias 

AE Professor Lindley Cintra 

AE S. Miguel Arcanjo 

AE Luís António Verney 

AE de Piscinas - Olivais 

AE Ordem de Santiago - Setúbal 

AE do Barreiro 

AE de Pedro Eanes Lobato 

Colégio do Vale 

AE de Samora Correia 

AE Marcelino Mesquita 

AE Josefa de Óbidos 

AE de Catujal - Unhos 

Associação Escola 31 de Janeiro 

AE António Gedeão 

Colégio de Nossa Senhora da Graça 

Escola Internacional de Torres Vedras 

AE de Vendas Novas 

AE de Alandroal 

AE n.º 4 de Évora 

AE de Sousel 

Colégio de Nossa Senhora do Alto 

AE Tomás Cabreira 

Externato de S. José - Lisboa 

AE Padre António Martins de Oliveira 

AE de Castro Marim 

Colégio Bernardette de Jesus Romeira 

EBS Alfredo da Silva 

Colégio D. Afonso V 

Colégio Dona Filipa 

Colégio de Laura Vicuña 

Colégio Salesiano 

EBS Octávio Duarte Ferreira 

EBS de Mães D´Água 

EBS do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo 
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EBS Padre José Agostinho Rodrigues 

Externato Álvares Cabral 

Colégio Pedro Arrupe 

Colégio Internacional de Vilamoura 

ES Alfredo Reis Silveira 

ES D. Inês de Castro 

ES António Damásio 

EBS Drª Judite Andrade 

Escola Artística de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 

EBS D. João V 

EBS Lima de Freitas 

EBS Dr. Jorge Augusto Correia 

EBS Marquês de Pombal 

Colégio de São Miguel de Fátima 

ES Manuel Teixeira Gomes 

ES de Dom Manuel Martins 

EBS de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 

ES do Lumiar, Lumiar, Lisboa 

ES de Caneças, Caneças, Odivelas 

ES de Casquilhos 

Colégio Integrado de Monte Maior 

Externato Frei Luís de Sousa 

Colégio Marista de Carcavelos 

Colégio Manuel Bernardes 

Colégio São Filipe 

ES de Ponte de Sôr 

Colégio Luso-Britânico 

ES do Arco-Íris, Portela 

EBS Mestre Martins Correia 

EBS Michel Giacometti 

ES da Moita, Moita 

Escola Artística António Arroio 

Externato Marista de Lisboa 

ES António Inácio Cruz 

ES de Ramada, Ramada 

ES Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

ES Pedro V 

ES João de Barros 
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ES Rainha Dona Amélia 

ES Padre Alberto Neto 

Escola Salesiana de Manique 

ES de Montemor-o-Novo 

ES José Belchior Viegas 

Escola Internacional do Algarve - ECUBAL 

ES Dr. João Manuel da Costa Delgado 

AE Damião de Goes 

ES Marquesa de Alorna  

Instituto Militar dos Pupilos do Exército 

ES de Sacavém 

ES Gabriel Pereira 

ES Fernão Mendes Pinto 

ES Doutor Solano de Abreu 

ES Sebastião e Silva 

ES Jorge Peixinho 
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