
Agrupamento de Escolas Júlio Dinis 
 

 

Inscrição nos S. Administrativos para a 1ª Fase: de 13 a 15 de junho de 2022 (só para alunos autopropostos). 
Data e horário das provas  de equivalência  da 1ª Fase: 17 de junho a 08 de julho de 2022  
 
Inscrição nos S. Administrativos para a 2ª Fase: 11 a 13 de julho de 2022 
Data e horário das provas de equivalência  da 2ª Fase: 20 a 29 de julho de 2022 
 
Admissão à 1ª Fase  

Os alunos podem candidatar-se como AUTOPROPOSTOS e fazem as provas de equivalência de Português e 
Matemática e as provas de equivalência às restantes disciplinas em que obtiveram nível inferior a três, sendo que 
em Português têm de fazer uma prova oral (esta prova conta 50% da classificação final). 
 

São admitidos à 2ª fase os alunos que: 
a) Realizaram a 1ª fase e que não tenham obtido aprovação; 
b) Faltaram à 1ª fase (justificada com atestado médico). 

 

Convocatória dos alunos 
Os alunos devem apresentar-se no estabelecimento de ensino às 9:00H (30 minutos antes da hora marcada 
para o início da prova), sendo que a chamada dos alunos faz-se às 09:05H. 

 

Identificação dos alunos 
        Os alunos têm de possuir o seu documento de identificação legal - Cartão de Cidadão e estar na posse dele 
para poder prestar as provas e serem devidamente identificados e não são aceites os recibos de entrega de 
pedidos de emissão de Cartão de Cidadão.  

 

Atrasos na comparência – Não é permitida a entrada na sala da prova após a hora do início das provas.  
 

Advertências aos alunos 
a) Não é permitido escrever o seu nome em qualquer outro local das folhas de resposta para além do 

cabeçalho; 
b) Não é permitido escrever comentários despropositados ou descontextualizados, nem mesmo invocar 

matéria não lecionada ou outra particularidade da sua situação escolar; 
c) Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével; 
d) Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta. Em caso de engano 

devem riscar; 
e) Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações. 
f) A utilização do lápis só é permitida na prova de Matemática nos itens das provas para as quais está 

expressamente previsto; 
g) As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa, não são consideradas para 

classificação; 
h) Só é permitida a expressão em língua portuguesa para responder às questões das provas; 
i) Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova; 
j) Não é permitida a ingestão de alimentos durante a realização das provas, à exceção dos alunos com 

necessidades educativas especiais. 
 

Material Autorizado 
Prova de Português - Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul/preta. 
Prova de Matemática – Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul/preta - Material de desenho e de 

medição: Lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor.  - Calculadora – aquela com que 
trabalha habitualmente (gráfica ou não), desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: – ter, pelo 
menos, as funções básicas +, –, ×, ÷ ,  ser silenciosa, não necessitar de alimentação exterior localizada, não ter 
cálculo simbólico (CAS), não ter capacidade de comunicação à distância; não ter fitas, rolos de papel ou outro 
meio de impressão. A calculadora só é utilizada durante a realização do caderno1, deve por isso vir identificada 
com uma etiqueta. 
 Para a realização das provas finais/equivalência, os alunos não podem ter junto de si quaisquer livros, 
cadernos, folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de 
vídeo ou áudio, incluindo telemóveis , relógios com wireless, bips, etc.  Os objetos não estritamente necessários 
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para a realização da prova como mochilas, carteiras, estojos e até casacos, etc. devem ser colocados junto à 
secretária dos professores vigilantes. 
 

 

Os alunos devem consultar: 

 o calendário das provas  afixado no átrio com o dia e hora dos exames; 

 as informações relativas às provas de Português e de Matemática, emanadas do IAVE; 

 as informações - provas de equivalência de modo a recolherem informações sobre as provas e materiais 
necessários à sua realização; 

 as pautas de chamada para confirmarem se o seu nome consta das mesmas (48h antes da data do 
exame). 

                                 
Consulta da prova para reapreciação    

1. O requerimento de consulta da prova (Modelo 09/JNE), apresentado pelo encarregado de educação ou 
pelo próprio aluno, quando maior, deve ser sempre dirigido ao diretor da escola.  

2. O requerimento é apresentado em duplicado no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da publicação da 
respetiva classificação, servindo este de recibo a devolver ao requerente. 

 

Realização da consulta 
 No prazo máximo de um dia útil, após a entrega do requerimento, devem ser facultados aos alunos as 
cópias das provas realizadas (mediante o pagamento dos encargos). 
 A consulta do original da prova só pode ser efetuada na presença de um elemento da Direção da escola 
ou do coordenador do secretariado de exames. 
 

Formalização do pedido 
 O requerimento deve ser formalizado, nos dois dias úteis seguintes à data em que a prova lhe foi 
facultada, em impresso próprio Modelo 11/JNE dirigido ao Presidente do JNE com depósito de 25€. 

O requerimento deve ser acompanhado de alegação justificativa, a apresentar no Modelo 11- A/JNE. 
Quando a alegação não for redigida no Modelo 11- A/JNE, deve ser anexada ao referido modelo o qual 

serve folha de rosto. 
Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações, o requerente deve apresentar 

o Modelo 10 /JNE devidamente preenchido, não havendo neste caso lugar a alegação nem é devido o depósito de 
qualquer quantia. 

Os modelos referidos devem, preferencialmente ser preenchidos em formato digital, disponíveis em 
http://www.dge.mec.pt/modelos, sendo depois impressos e assinados para apresentação na escola. 
 A retificação dos erros de soma das cotações das provas é da competência do Diretor  da escola, se se 
tratar de provas de equivalência à frequência e da competência do  JNE, se se tratar de provas finais de ciclo, 
exames finais nacionais ou provas a nível de escola, os quais foram classificados em sede de agrupamento de 
exames. 

Da decisão que recaiu sobre o processo de reapreciação pode haver ainda reclamação a apresentar ao 
Presidente do JNE no Modelo 14/JNE e a fundamentação no Modelo 14-A/JNE. Os modelos referidos devem, 
preferencialmente ser preenchidos em formato digital, disponíveis em http://www.dge.mec.pt/modelos, sendo 
depois impressos e assinados para apresentação na escola. 
  

Afixação dos resultados dos pedidos de reapreciação das provas 
1ª Fase – 12 de agosto de 2022     2ª Fase – 29 de agosto de 2022 

 
O Agrupamento de Escolas Júlio Dinis deseja a todos aos alunos e aos seus pais/encarregados de educação e 
familiares, o maior sucesso na realização e resultados das provas de aferição/de equivalência.  
 

O Diretor 
Maio de 2022 

Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado na posse de um 
aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova. 

Afixação das pautas das provas  Datas para pedido da consulta Datas para pedido da reapreciação 

  1ª Fase - 11  de julho de 2022  
  2ª Fase - 05 de agosto de 2022  

1ª Fase – 11 e 12 de julho de 2022 
2ª Fase -  05 e 08 de agosto de 2022 

1ª Fase – 13 e 14 de julho de 2022 
2ª Fase -  09 e 10 de agosto de 2022 

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

