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INDICAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA 

DAS AFERIÇÕES 

 

Esta plataforma foi construída para que as escolas possam registar/solicitar a aplicação 

de adaptações na realização de provas de aferição. 

O acesso à plataforma faz-se através da introdução do código da escola (código DGEEC 

do agrupamento de escolas ou escola não agrupada) e respetiva palavra-chave. 

Ao clicar no botão     a aplicação permite iniciar o preenchimento dos vários 

campos. 

 

 

I – Dados do aluno 

Neste módulo devem ser introduzidos os dados que identificam cada aluno.  

 

 

Ao clicar no botão a aplicação passa para o módulo II.  
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II – Situação atual e antecedentes relevantes   

Neste módulo deve ser selecionada a situação atual do aluno. 

                                                                                                                                               

Ao clicar no botão         a aplicação passa para o módulo III. 

 

III – Adaptações a requerer para a realização de provas e exames 

 

1. Situação atual e antecedentes relevantes: Outras 

No exemplo apresentado (Outras), é possível escolher enunciados em braille e formato 

digital sem figuras.  

 

Ao clicar em Inserir disciplina, o ecrã disponibilizado permite selecionar as disciplinas 

pretendidas. Este procedimento deve ser repetido até selecionar todas disciplinas 

necessárias. Estes campos só devem ser preenchidos se efetivamente se pretenderem 

provas adaptadas – enunciados em formatos acessíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

A requisição das provas de aferição em formatos braille e 

digital sem figuras é dirigida ao JNE através do endereço 

eletrónico jne-ac@dge.mec.pt, contendo as informações 

previstas no Guia de Aferição 2023. 

mailto:jne-ac@dge.mec.pt
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Neste módulo podem ainda ser selecionadas outras adaptações. 

 

É obrigatório o Parecer do diretor de escola. 

 

2. Situação atual e antecedentes relevantes: dislexia ligeira, moderada e grave 

 

Para as situações de dislexia ligeira, moderada e grave é necessário proceder ao 

preenchimento do campo de texto que demonstre de forma inequívoca as evidências da 

necessidade e da aplicação de adaptações ao processo de avaliação interna e externa, 

em que contextos ocorreram, por quem foram aplicadas, quando e de que modo. Devem 

ainda ser apresentadas evidências de que a necessidade de intervenção ocorreu até 

ao final do 2.º ciclo. Caso o diagnóstico de dislexia tenha ocorrido após o 2º ciclo, 

apenas é preenchido o segundo campo de texto.   

 

Consoante a situação, deverá ser preenchida apenas uma das caixas de texto.  
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Ao selecionar a adaptação Ficha A, é obrigatório o seu preenchimento. Esta ficha poderá 

posteriormente ser alterada durante o período de solicitação de adaptações. 

 

 

Ainda nos módulos de dislexia ligeira, moderada e grave pode ser aplicado tempo 

suplementar (30 minutos), para além do tempo de prova, nas provas de aferição.  

 

 

Na situação de dislexia grave pode ser autorizada a adaptação de mais 30 minutos de 

“tempo suplementar”, desde que fundamentada pela EMAEI em evidências da sua 

aplicação de forma continuada na avaliação interna, integradas no processo individual do 

aluno. 

 

3. Situação atual e antecedentes relevantes: surdez severa a profunda 

 

Na situação de Surdez severa a profunda, podem ser autorizadas as seguintes 

adaptações: 
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4. Situação atual e antecedentes relevantes: Perturbação de hiperatividade com 

défice de atenção (PHDA) 

 

Na situação de PHDA, podem ser autorizadas as seguintes adaptações: 

 

 

Ao submete, a aplicação passa para o seguinte aviso:   

 

Ao clicar em                          surge o seguinte ecrã: 
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Posteriormente deve fazer impressão o Documento 4 - Requerimento/Despacho de 

autorização de aplicação de adaptações na realização de provas e exames.  

Caso se aplique, deve ser também impressa a Ficha A e respetiva Nota Explicativa.  

Pode ainda “Eliminar registo” (elimina totalmente o registo do aluno) e “Sair” (a 

aplicação passa para a listagem de todos os alunos introduzidos). 

Deve ser dado conhecimento ao aluno/encarregado de educação do teor do despacho e 

posteriormente deve ser arquivado no processo individual do aluno. 


