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GUIA PARA APLICAÇÃO DE ADAPTAÇÕES NA REALIZAÇÃO DE PROVAS E 
EXAMES – JNE/2020 

 

 

No âmbito da avaliação externa das aprendizagens de nível básico e secundário (provas de 

aferição, provas finais e exames nacionais) a realizar em 2020, informa-se que se encontra disponível na Área 

de Escolas, no sítio da internet do Júri Nacional de Exames, o Guia para Aplicação de Adaptações na 

Realização de Provas e Exames – JNE/2020. 

Pese embora o Guia em apreço tenha como referência e enquadramento legal o Decreto-Lei N.º 

54/2018, de 6 de julho, normativo que não se encontra em vigor na RAA, os procedimentos a que se refere o 

Guia, a adotar e a terem lugar no âmbito da avaliação externa das aprendizagens em 2020, são enquadráveis 

na legislação vigente na RAA, pelo que o documento que se anexa deve ser rigorosamente observado nas 

diferentes unidades orgânicas da rede pública e particular do sistema educativo regional. 

A solicitação de adaptações na realização de provas e exames em 2020 deve ser expressa através 

de requerimento, formalizado pelo presidente do conselho executivo/diretor da escola/UO e ocorre em 

plataforma eletrónica do JNE destinada a esse efeito. 

Para as provas e exames finais (9.º, 11.º e 12.º anos) a comunicação de adaptações é feita na 

plataforma eletrónica, no endereço http://area.dge.mec.pt/jneac, entre os dias 9 e 26 de março de 2020. 

Para as provas de aferição (2.º, 5.º e 8.º anos) a comunicação é feita na plataforma eletrónica, no 

endereço http://area.dge.mec.pt/jnepa, entre os dias 30 de março e 28 de abril de 2020. 

Conforme consta no documento que se envia, a partir da data de encerramento das 

plataformas não são permitidos novos registos, alteração de dados já inseridos ou submissão de 

documentos. A data de encerramento das plataformas, dada a hora vigente na RAA, tem como limite as 23h 

dos dias 26 de março e 28 de abril de 2019, para as provas e exames finais e as provas de aferição, 

respetivamente. 

Do teor do documento salienta-se que as adaptações ao processo de avaliação externa a aplicar 

nas provas e exames devem responder às necessidades dos alunos e ser coerentes com o processo de ensino, 

de aprendizagem e de avaliação interna, bem como com o nível de escolaridade em que são implementadas, 

não se constituindo, isoladamente, como um objetivo, mas antes como uma salvaguarda do direito à 

participação de todos os alunos na avaliação externa. A sua autorização depende: 

➢  no ensino básico, do presidente do conselho executivo/diretor da escola/UO; 

➢  no ensino secundário, do presidente do conselho executivo/diretor da escola/UO, nos casos 

de: 

✓ utilização de produtos de apoio; 

✓ saída da sala ou pausas durante a realização da prova de exame; 

✓ adaptação do espaço ou do material; 
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✓ presença de intérprete de língua gestual portuguesa; 

✓ consulta de dicionário de língua portuguesa; 

✓ provas adaptadas; 

✓ acompanhamento por um docente nos casos de leitura orientada dos enunciados e 

transcrição de respostas por um docente. 

➢  no ensino secundário, do presidente do JNE, nos casos de: 

✓ realização de exame de português língua segunda (PL2); 

✓ provas e exames a nível de escola; 

✓ acompanhamento por um docente, nos casos de auxílio no manuseamento do 

material autorizado e de necessidade de o examinando ditar as respostas; 

✓ utilização de instrumentos de apoio à aplicação de critérios de classificação de provas, 

para alunos com dislexia, conforme previsto no Regulamento das provas de avaliação 

externa; 

✓ utilização de tempo suplementar. 

  

No ensino básico, os documentos de suporte à autorização das adaptações ao processo de 

avaliação externa não devem ser anexados ao processo eletrónico, mas constar do processo individual do 

aluno. 

No ensino secundário, os documentos de suporte ao pedido de adaptações ao processo de 

avaliação devem ser anexados ao processo eletrónico e inseridos para conhecimento/análise do JNE. Os 

alunos que no ano letivo transato obtiveram deferimento por parte do JNE às adaptações solicitadas e 

pretendam fazer o mesmo pedido devem preencher a plataforma e inserir apenas o respetivo despacho e 

autorização concedido anteriormente. 

 


