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INSTRUÇÕES PARA PROFESSORES COADJUVANTES 

1.1. O Professor Coadjuvante é designado pelo diretor, de entre os membros dos grupos disciplinares a 

que está atribuída a lecionação da disciplina, objeto de exame final nacional, prova de equivalência 

à frequência ou restantes provas e exames elaborados a nível de escola, sendo aconselhável que 

tenham lecionado essa disciplina no presente ano letivo, para o desempenho das seguintes 

atribuições: 

 

a) Verificar e controlar o material autorizado a usar pelos alunos durante a realização das provas, 

tendo em conta as indicações referidas no n.º4 e de acordo com as Informações-Prova emitidas 

pelo IAVE, I.P., e com o ofício-circular n.º3676/2022/DGE-DSDC-DES, no caso das calculadoras, 

Informações-Prova Exame a nível de escola e Informações-Prova de Equivalência à Frequência, 

estas de responsabilidade da escola;  

 

b) No Exame final nacional de Física e Química A (715), Matemática A (635), Matemática B (735) e 

MACS (835) 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 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 um 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 a 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 recoloca-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 outra calculadora; 

 

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

510 Física e Química podem colaborar com os restantes professores coadjuvantes nos 

procedimentos previstos na alínea b) do ponto 1.1-; 

 

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 relativos aos itens e conteúdos das provas 

de nível nacional e ao JNE sobre todas as outras situações. 

 

1.2. Para os efeitos previstos nas alíneas f), g) e h) do ponto anterior é distribuído, no início da prova, 

um exemplar do respetivo enunciado ao professor coadjuvante, que permanecerá obrigatoriamente 

na sala do Secretariado de Exames e ficará obrigado ao dever de sigilo durante o período da 
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realização da mesma, não lhe sendo permitida a utilização de quaisquer meios de comunicação, no 

período de realização da prova, sem prejuízo das situações mencionadas no 1.1 

 

 

1.3. Durante a realização das provas de exame, os estudantes apenas podem usar o material autorizado 

nas Informações/Exame, emitidas pelo GAVE, devendo cada aluno, na sala de exame, utilizar apenas o 

seu material. 

 

 

NOTA: Todo o aluno que se candidate a exame e possua uma máquina calculadora que seja suscetível 

de levantar dúvidas relativamente às suas características deverá, até 31 de Maio, impreterivelmente, 

solicitar na escola onde se inscreve a confirmação da possibilidade de utilizar a mesma nas provas de 

exame referidas. Nesta situação, a escola deve passar declaração a ser entregue ao aluno, ficando uma 

cópia arquivada no estabelecimento de ensino. 

ATENÇÃO – UTILIZAÇÃO DE CALCULADORAS 

 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E EXAMES FINAIS NACIONAIS 

Sempre que os alunos se apresentem a uma prova de equivalência à frequência ou a um exame 

final nacional com uma calculadora cujas características técnicas não se enquadrem nas condições 

previstas, levantando dúvidas quanto à legitimidade da sua utilização, é-lhe permitido o seu uso, 

devendo obrigatoriamente ser preenchido o Modelo 04/JNE.  

 

Excecionalmente, a escola pode proceder ao empréstimo de uma calculadora, quando possível, na 

situação referida ou no caso de avaria, devendo o examinando preencher igualmente o Modelo 

04/JNE, para arquivo da escola. 

 

Na situação em que a calculadora suscite dúvidas, é preenchido também obrigatoriamente o 

Modelo 04-A/JNE, o qual é enviado, após o termo da prova, à Comissão permanente do JNE, 

com conhecimento à respetiva delegação regional e ao agrupamento do JNE. 

 

 

Caso se venha a confirmar o uso de máquina calculadora com características técnicas 

diferentes das previstas, a prova de exame é anulada. 

 

Os alunos só podem levar para a sala de prova/exame uma única calculadora. 
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1.5. Dicionários - só é permitido o uso de dicionários nas provas para as quais tal está expressamente 

previsto no artigo 31.º do Regulamento das provas de Avaliação Externa e das provas de Equivalência 

à frequência dos Ensinos Básico e Secundário. 

1.6. O professor coadjuvante deve comparecer, impreterivelmente, na sala do Secretariado de 

Exames, 30 minutos antes do início da prova, sob pena de lhe ser marcada falta. 

 

 

 

Vila Nova de Foz Côa, 23 de maio de 2021 

 

O Diretor 

Albino José Teixeira Pinto 
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LISTAGEM DOS PROFESSORES COADJUVANTES 

DOCENTES DOCENTES 

Álvaro Manuel Ferreira Proença Ana Maria Jerónimo Mimoso Sousa 

Carlos Alberto Mimoso Maximino Conceição Leal Tavares 

Celeste do Carmo Gastalho Fernando Reinaldo Guerra Pires 

Clarinda Maria Antunes Lopes Olga Maria dos Santos Donas-Botto 

Cristina Maria Maldonado Ângelo Rui Vítor Martins Pinto 

Elisabete Videira Soares Maximino Alexandre António Rodrigues Luís 

Maria Eduarda Moutinho Pereira Ana Cristina Ferreira Pinto 

Eusébio João Feijó Cristina Guerra Estanqueiro 

Joaquina Maria Pedro Pombal Maria Helena Saraiva Rebelo 

Maria Clara Martins de Oliveira Pimentel Maria de Fátima Fresta Frade 

Maria Emília da Rocha Barbosa Maria José Garcia Afonso Carneiro 

Maria Isabel Silva Azevedo Silvestre Miguel Eduardo Dantas R. Almeida Souto 

Maria Júlia Gaspar Noné Morgado  João Augusto Sobral Pinto do Amaral 

Maria de Lurdes Pires Monteiro Marques Maria João Paradela Fragueiro Pinto 

Sandra Cristina Ferreira S. Gonçalves Maria Manuela Pereira de Castro Martins 

Ana Margarida Fontes B. de Oliveira Luís António Fernando Dinis Lobão 

Dando seguimento ao processo de realização de exames 2022, informa-se que o serviço de 

exames é de aceitação obrigatória, conforme o disposto no nº1 do artigo n.º24 do Despacho 

Normativo n.º7-A/2022, que “Aprova o Regulamento de Funcionamento do Júri Nacional de 

Exames”, venho por este meio, divulgar junto dos coadjuvantes das Provas de Avaliação 

Externa e de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básicos e Secundário, um resumo das 

instruções que contêm o essencial para completa informação dos interessados. 
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Hannelore Maria Loureiro Lopes Isabel Maria Barbosa Marques da Silva 

Maria Conceição B. B. Bouwman Carlos António da Costa Pinto 

Susana Arminda Leite Lopes Parra Isolinda Maria Mesquita Résio 

Noémia Chaves da Silva Rodrigues Liliana Sofia Veiga Lopes 

António José Gomes Branquinho Maria de Fátima Monteiro Fernandes Pais 

Maria Alice Moreira Firmino Branquinho Marta Isabel Marques Martins 

Sérgio Miguel Pino Ramos Cristina Maria Freire Fonseca 

Colette Fátima Neto Lopes Helena Marques Simão Martins 

Margarida Maria Patrício Monteiro Benilde Maria Fachas Lopes 

Maria Manuela Mouco Neto Maria da Conceição Taborda Madureira 

Carlos Alberto Branco de C. Lopes Pais Paulo Sérgio Cancela Fortuna 

Rui Manuel Melhorado Reininho Teresa Maria Meireles da Rocha 

Albino José Teixeira Pinto Celestina Jacinta Monteiro 

José Luís Pinto Dias Manuela Maria Ramos Gomes 

Manuel José Martins Rodrigues António Alberto Ventura Estanqueiro 

Paulo Manuel Coelho Tina Júlia Maria Ferraz Amorim Garrido 

Maria Cacilda Matias Maia Marques Ana Cláudia Bom Pires Crisóstomo 

Nelson Gomes Torres João Alberto Patrício 

Pedro Miguel Saraiva Felgueiras Paulo Jorge de Araújo Mendes 
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