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Resumo da Norma 2/2020 – Professores 

(Extraído da Norma 2/JNE/2020) 

Professor coadjuvante 3º ciclo e ensino secundário – funções 

a) Verificar e controlar o material específico autorizado a usar pelos alunos na realização das provas 

e exames, tendo em conta as indicações referidas no n.º 4 e de acordo com as Informações-Prova 

emitidas pelo IAVE, I. P., e com o ofício-circular n.º S-DGE/2020/222, no caso das calculadoras, 

Informações-Prova Final/Exame a nível de escola e Informações-Prova de equivalência à 

frequência, estas da responsabilidade da escola; 

b) No exame final nacional de Física e Química A (715), a funcionalidade modo de exame, deve ser 

ativada na sala onde se realiza o exame, na presença do professor coadjuvante, que terá de 

verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos, antes do início das provas, 

para que os alunos tenham apenas a possibilidade de aceder às funcionalidades gráficas e de 

cálculo. O estado de modo de exame fica assinalado, de uma forma muito visível para os 

professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações visíveis no ecrã da 

calculadora; 

c) Na eventualidade de determinado aluno se apresentar a exame com um modelo de calculadora 

que não tenha a funcionalidade modo de exame, por uma questão de equidade, deverá o aluno 

proceder à limpeza da memória da calculadora na sala onde se realiza o exame, na presença do 

professor coadjuvante, para poder realizar a prova com máquina calculadora. Note-se que o 

procedimento de limpeza de memória com recurso a clip não apaga a memória flash, só a RAM, 

pelo que os ficheiros arquivados e/ou aplicações instaladas mantêm-se; 

d) No caso de o aluno se apresentar com calculadora cuja funcionalidade em modo de exame já está 

ativa, deverá recolocá-la em modo de exame na presença do professor coadjuvante. Para tal, 

basta repetir os procedimentos que realiza caso a máquina não se encontrasse em modo de 

exame, ou seja, realiza os procedimentos normais sem desligar o anterior estado de modo de 

exame, não sendo necessário ligar a máquina a qualquer computador ou a outra calculadora; 

e) Em situações excecionais, os professores do grupo de recrutamento 500 – Matemática – podem 

colaborar com os restantes professores coadjuvantes nos procedimentos previstos na alínea b) do 

ponto 4.9 da norma2; 

f) Transmitir esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas, de âmbito nacional, ou sobre 

eventuais erratas, desde que expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE; 

g) Divulgar informação junto dos alunos sobre eventuais erratas das provas de equivalência à 

frequência, desde que expressamente autorizada pelo secretariado de exames; 

h) Comunicar ao IAVE, I.P., situações de desconformidade relativas aos itens e conteúdos da prova a 

nível nacional e ao JNE sobre todas as outras situações. 
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i) Durante o período de realização da prova, o professor coadjuvante deve permanecer numa sala 

da escola, de preferência próxima ou contígua ao secretariado de exames, onde possam ser 

asseguradas as necessárias condições de sigilo, não lhe sendo permitida a utilização de quaisquer 

meios de comunicação, no período referido, sem prejuízo das situações mencionadas no n.º 5.2, 

da Norma2; 

j) Para os efeitos previstos nas alíneas f), g) e h) do n.º 5.2., logo após o início da prova, o 

coordenador do secretariado de exames entrega um exemplar do respetivo enunciado ao 

professor coadjuvante, que fica obrigado ao dever de sigilo durante o período da realização da 

prova. 

Professor Vigilante 3º ciclo e ensino secundário - funções 

a) Apresentar-se impreterivelmente até às 8h e 45 min ou 13h 15 min na sala do Secretariado – 

Laboratório de Biologia, pavilhão A4, e assinar a respetiva folha de presença. 

b) Deve avisar a direção ou o secretariado, caso esteja atrasado. 

c) Recolher no secretariado as pautas de chamada, papel de rascunho (formato A4) carimbado, 

sendo datado e rubricado por um dos professores responsáveis pela vigilância, na sala de 

exame. Assinar apenas as folhas entregues aos alunos. 

d) Só pode entregar o papel de rascunho ao examinando após a distribuição dos enunciados.  

e) Estar, na sala, 30 m ANTES da hora marcada para o início da prova e registar no quadro a 

duração (início, fim regulamentar e fim da tolerância). 

f) Proceder à chamada dos alunos (pela pauta, com nome completo), 25 min ANTES da hora para 

o início da prova, assinalando, as presenças com um (P) e as faltas com um (F), estas a lápis. 

g) Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada dos alunos e 

imediatamente antes da sua entrada na sala de prova, os professores vigilantes devem solicitar 

aos alunos que efetuem uma auto verificação cuidada a fim de se assegurarem que não 

possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis ou 

smartwatch. 

h) Na eventualidade de algum aluno se apresentar a exame sem constar da pauta e a situação 

indiciar erro administrativo, deve ser sempre admitido à prestação da prova a título condicional, 

procedendo-se de imediato à clarificação da situação escolar do aluno. 

i) Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada e imediatamente antes da 

sua entrada na sala de prova, os professores vigilantes devem solicitar aos alunos que:  

i. Procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de 

base alcoólica à entrada de todas as salas onde se realizam as provas e exames;  

ii. Procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas 

situações devidamente comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a 
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solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a utilização de luvas, as quais 

devem ser disponibilizadas pela escola e colocadas na presença do professor 

vigilante; 

iii. Efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o 

material necessário para a realização da prova e que não possuem qualquer 

material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis. Ainda 

assim, para acautelar qualquer esquecimento, os alunos assinam, já nos 

respetivos lugares, o Modelo 05/JNE, extraído dos programas informáticos ENEB 

e ENES, confirmando que efetuaram a verificação referida. 

j) Distribuir os alunos pelas carteiras, pela ordem de chamada (deixando a carteira vazia se o 

aluno faltar), a partir da secretária do professor, começando pela do lado da janela e na 

vertical. 

k) Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

l) Os alunos não podem ter junto de si: 

 Suportes escritos não autorizados (exemplo: livros, cadernos, folhas); 

 Sistemas de comunicação móvel (computadores portáteis, nem aparelhos de vídeo ou áudio, 

incluindo telemóveis, bips, smartwatch, etc.). 

 Estes objetos, estando desligados os de comunicações móveis e outros não estritamente 

necessários para a realização da prova (mochilas, carteiras, estojos, etc.) devem ser colocados 

numa mesa situada, no exterior, junto à porta das salas. 

Atenção 

Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de 
comunicação móvel que seja detetado na posse de um aluno, quer esteja ligado ou desligado, 
determina a anulação da prova pelo diretor da escola.  

Se tocar ou for detetado algum destes dispositivos nas mochilas dos alunos, ou seja, não 
estando na posse dos alunos, não determina a anulação da prova, devendo ser tomadas as 
necessárias diligências para que a prova continue a decorrer com a maior normalidade e 
silêncio. 

   Proceder à identificação dos alunos 

 Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Bilhete de Identidade 

(BI)/Cartão do Cidadão (CC) ou de documento que o substitua, desde que contenha fotografia. O 

CC/BI ou o documento de substituição devem estar em condições que não suscitem quaisquer 

dúvidas na identificação do aluno. 

 Não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão de CC. Os alunos que apresentem este 

documento são considerados indocumentados, devendo o secretariado de exames elaborar um 

auto de identificação do aluno. 
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 Os alunos que não dispõem de BI/CC emitido pelas autoridades portuguesas têm de se apresentar 

com título de residência ou passaporte, ou um documento de identificação utilizado no país de 

origem ou em que residem e que utilizaram no ato de inscrição. Neste caso devem também ser 

portadores do documento emitido pela escola, com número interno de identificação, a registar no 

local destinado ao número do bilhete de identidade. No local de emissão relativo ao BI o aluno 

deve escrever “número interno”. 

  Os alunos que se apresentarem com total falta de documentos de identificação podem realizar a 

prova, devendo o Secretariado de Exames elaborar no final da mesma um auto de identificação do 

aluno, na presença dos professores vigilantes. 

 Durante a realização da prova, os professores vigilantes devem, com o mínimo de perturbação para 

os alunos, percorrer os lugares a fim de: 

   a) Conferir a identidade do aluno face ao seu documento de identificação e verificar se o nome 

coincide com o da pauta de chamada; 

   b) Verificar o correto preenchimento dos elementos de identificação no cabeçalho das provas; 

   c) Nas provas mencionadas no quadro seguinte, referido no n.º 6.4., verificar a exatidão da 

correspondência entre a versão indicada pelo aluno no cabeçalho da sua folha de resposta e a 

versão do enunciado (versão 1 ou versão 2), que vem reforçada por sinal colorido no enunciado 

da prova. 

Biologia e Geologia – 11.º ano 702 

Economia A – 11º ano 712 

Filosofia – 11.º ano 714 

Física e Química A – 11.º ano 715 

Geografia A – 11.º ano 719 

História B – 11.º ano 723 

História A – 12.º ano 623 

Português – 12.º ano  639 

   d) Rubricar as folhas de resposta no local reservado para o efeito, depois de preenchido o 

cabeçalho pelo aluno. 

Nota: Quaisquer incorreções verificadas pelos professores vigilantes no cabeçalho das folhas de prova 

devem ser corrigidas no final do tempo regulamentar, caso impliquem perda de tempo na resolução da 

prova, não sendo necessário a inutilização das folhas de prova 

m) Não é permitida a entrada nas salas de outras pessoas para além dos: 

 Professores designados para a vigilância 

 Elementos da direção 

 Membros do Secretariado de Exames 

 Professor coadjuvante 

 Inspetores (acesso livre e direto às salas de exame) 
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n) Advertências aos alunos: 

Após a chamada dos alunos, os professores vigilantes devem proceder à leitura das advertências 

aos alunos e das instruções sobre a desistência, irregularidades, fraudes e não aceitação das folhas 

de rascunho, que serão entregues aos vigilantes no dia da prova. 

o) Distribuição dos sacos de provas pelas salas 

 Após a distribuição dos alunos pelas salas, o Secretariado de Exames faz, em cada uma das 
salas de exame, a entrega dos sacos com as provas aos professores responsáveis pela 
vigilância. 

 A prova final de Matemática 92 do 9º ano é composta por dois cadernos, entregues no 
mesmo saco. Os alunos recebem em primeiro lugar o caderno um. O caderno dois será 
entregue durante o período de recolha das calculadoras, não se retirando ao aluno o caderno 
um. 

 A prova de Matemática 635 do 12º ano é composta por um único caderno.  
 Os Cadernos 1 e 2 devem ser distribuídos, respetivamente, no início da 1.ª parte e da 2.ª 

parte da prova, devendo dar-se a máxima atenção para evitar a incorreta distribuição dos 
Cadernos. 

 O elemento do secretariado confirma, em conjunto com os dois professores vigilantes: 
o O código da prova do saco com o código do exame constante na pauta da respetiva 

sala. 
i. Se se trata da prova correspondente à fase em curso. 

ii. A entrega do saco com o caderno 1 e com o caderno 2. 
 

p) Realização das provas: 

 As respostas não são dadas nos enunciados, no caso das provas 91 e 92, Português e 

Matemática respetivamente.  

 As provas realizadas, a nível de escola, pelos alunos com medidas de suporte à inclusão e à 

aprendizagem, são feitas em folhas próprias. 

 As provas do 11º ano e do 12º ano são realizadas em folhas próprias. 

q) Abertura dos sacos de provas e erratas 

 Os sacos são abertos, na hora de início, dentro das salas pelos professores vigilantes e os 

enunciados distribuídos aos alunos à mesma hora em todo o estabelecimento de ensino. 

 Os professores vigilantes devem verificar, em momento oportuno e após a distribuição dos 

enunciados, se o número de exemplares inscritos no exterior do saco de enunciados 

corresponde ao número de provas existentes no seu interior, dando urgente conhecimento 

ao Secretariado de Exames caso seja detetada discrepância. 

 Os esclarecimentos ou erratas, caso existam, são distribuídos conjuntamente com os 

envelopes contendo os enunciados, para que sejam distribuídos aos alunos, se aplicável. O 

seu conteúdo deve ser lido de imediato aos alunos, sendo simultaneamente transcrito, na 

íntegra, no quadro. 

r) Os professores vigilantes só podem sair da sala em caso de força maior, sendo substituídos por 

professores vigilantes substitutos, que permanecem na sala até ao fim da prova. Nesta situação, 
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compete ao coordenador do secretariado de exames decidir do procedimento mais adequado para 

garantir o cumprimento do dever de sigilo, por parte do professor substituído. 

 
Atenção 

 
1. Os exames nacionais de Línguas Estrangeiras, Inglês (550), Francês (517), Alemão (501), 

Espanhol (547) e Espanhol (847), bem como os exames a nível de escola de línguas estrangeiras 

equivalentes a exames nacionais, Inglês (450), Francês (317), Alemão (801), incluem um grupo 

de compreensão do oral, tendo como suporte textos áudio, pelo que as salas terão de estar 

preparadas com o equipamento necessário à reprodução dos respetivos ficheiros. 

2. Na prova de equivalência à frequência de Matemática (92) os alunos realizam, na 1.ª parte da 

prova, o Caderno 1, no qual podem utilizar calculadora (cf. Informação-Prova). Na 2.ª parte da 

prova os alunos realizam o Caderno 2, no qual não é autorizada a utilização de calculadora. 

3. A 1.ª parte da prova final de Matemática (92) têm a duração de 35 min + 10 min, não podendo 

ser este período de 10 min considerado como verdadeira tolerância já que os alunos não podem 

sair da sala de aula. Na prática, todos os alunos deverão usufruir deste tempo extra para a 

realização do Caderno 1. 

4. No final da 1.ª parte está previsto um intervalo técnico de 5 min durante o qual os alunos não 

abandonam a sala e os professores vigilantes recolhem as calculadoras, devidamente 

identificadas com o nome dos alunos, e distribuem o Caderno 2, mas sem recolha do Caderno 1 e 

respetivas folhas de resposta. 

5. A 2.ª parte da prova mencionada nos números anteriores tem a duração de 55 min, com uma 

tolerância efetiva de 20 min, sendo recolhidos, somente no final da prova, as folhas de resposta 

relativas aos dois cadernos. 

 

Nota final 

A função de vigilante de provas e exames é uma das mais importantes e de maior responsabilidade de 

todo o processo das provas finais de ciclo e dos exames finais nacionais, já que o não cumprimento 

rigoroso das regras numa única sala poderá pôr em causa toda uma prova a nível nacional.  

Aos professores vigilantes são rigorosamente interditos quaisquer procedimentos que possam ajudar os 

alunos a resolver a prova. 

A qualidade do serviço de vigilância das provas nas salas de exame é fundamental para a sua validade e 
garantia do princípio da equidade. 
Neste sentido, é também importante garantir uma efetiva vigilância por parte dos assistentes 
operacionais, nas zonas envolventes das salas de exame (corredores, espaços exteriores adjacentes, 
acesso às instalações sanitárias), proibindo a permanência ou circulação de pessoas não envolvidas no 
serviço de exames. 
 

Coordenadora do Secretariado de Exames 
Judite Seixas Vale 


