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Adaptação da “Norma 02/JNE/2022” para as escolas da RAM 

Tendo em conta que o processo de realização das provas e exames do ensino básico e 

do ensino secundário na Região Autónoma da Madeira possui algumas peculiaridades 

relativamente ao das restantes regiões do país, apresentamos algumas das orientações 

específicas para a Ilha da Madeira. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO    

Escolas de realização das provas e exames:  

1. Na Norma 02/JNE/2022, “Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e 

Reclamação:  Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino Secundário”, onde se lê 

“diretor da escola” deverá ler‐se “diretor ou presidente do conselho executivo”.  

2. Na Norma 02/JNE/2022, “Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e 

Reclamação:  Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino Secundário”, onde se lê 

“DGEstE” deverá ler‐se “Direção Regional de Educação (DRE)”.  

3. Na Norma 02/JNE/2022, “Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e 

Reclamação:  Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino Secundário”, onde se lê 

“Direção‐Geral de Saúde” deverá ler‐se “Direção‐Geral de Saúde / Autoridade Regional 

de Saúde”. 

4. Os pontos 22.1.; 22.2.; 24.1.; 26.19.; 26.52.; 26.60.; 26.62.; 26.63.; 26.66.; 38.5 e  41.  

da Norma  02/JNE/2022,  “Instruções  para  a  Realização,  Classificação, Reapreciação  

e  Reclamação:  Provas  e  Exames  do  Ensino  Básico  e  Ensino Secundário”, passam 

a ter a seguinte redação: 

(…)  

26.19. – A avaliação da componente oral é calendarizada a nível regional e é da 

responsabilidade da respetiva coordenação da delegação regional do JNE, em articulação 

com as escolas e com o agrupamento do JNE, tem a duração máxima de 15 minutos, 

independentemente do número de alunos que interagem em cada oral. 

26.52. A avaliação da componente oral é calendarizada a nível de escola, durante os 

períodos fixados para a realização das 1.ª e 2.ª Fases, de acordo com o Despacho n.º 6726‐

A/2021, de 8 de julho, na sua redação atual, devendo ser tida em consideração a 

calendarização da avaliação da componente oral dos exames finais nacionais de língua 

estrangeira, da responsabilidade da coordenação da delegação regional do JNE. 

26.60.  A opção da realização da componente oral por videoconferência é da competência 

da coordenação da delegação regional do JNE, o qual deverá informar, através dos meios 

de comunicação adequados, as escolas dos intervenientes. 

26.62. A criação da sala virtual para a videoconferência bem como o envio do respetivo 

link para os elementos do júri, é da responsabilidade da escola de acolhimento, dando 

conhecimento ao agrupamento do JNE e à coordenação da delegação regional do JNE. 
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26.63.  Sempre que um elemento do júri necessite de recorrer à videoconferência, o 

agrupamento do JNE e a coordenação da delegação regional do JNE têm de ser 

informados com a devida antecedência. 

26.66.  Nos casos em que se verifique a falta de um dos elementos do júri, previamente 

designado pela coordenação da delegação regional do JNE, e não for possível indicar um 

classificador suplente, aquele deverá ser substituído por um elemento do secretariado de 

exames da escola onde se realiza a avaliação da componente oral, não podendo este 

elemento ser professor do aluno, nem exercer a função de interlocutor nem de 

classificador. Nesta situação, deverá ser nomeado um segundo elemento do secretariado 

de exames para estar presente na sala, o qual também não pode ser professor do aluno. 

 

 

38.5. A classificação da componente oral dos exames finais nacionais de línguas 

estrangeiras de Alemão (501), Espanhol (547), Espanhol (847), Francês (517), Inglês (550) 

e de PLNM (839) é efetuada na escola por júris de três elementos nomeados pela 

coordenação da delegação regional do JNE.  O júri da componente oral do exame de 

Mandarim (848) é igualmente constituído por três elementos, nomeados pelo Presidente 

do JNE. 

 

 

5. Na Norma 02/JNE/2022, “Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e 

Reclamação:  Provas e Exames do Ensino Básico e Ensino Secundário”, onde se lê 

“Decreto‐Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual” deverá ler‐se “Decreto‐

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual e adaptado à RAM pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho”. 

6. O Anexo III – Cronogramas das ações da Norma 02/JNE/2022, “Instruções para a 

Realização, Classificação, Reapreciação e Reclamação:  Provas e Exames do Ensino 

Básico e Ensino Secundário”, passa a ter a redação dos documentos apresentados em 

anexo. 

 

 

 


