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A qualidade do processo de classificação das provas de avaliação externa é considerada um requisito 

fundamental para que a validade das provas e dos respetivos resultados possa ser assegurada, 

contribuindo, deste modo, para uma avaliação externa mais equitativa e mais justa. Tendo em 

consideração que o papel dos professores classificadores neste processo é de sobremaneira 

importante, importa, também, disponibilizar os instrumentos mais adequados e facilitadores para 

que possam exercer da melhor forma as suas funções. 

Neste sentido, foi desenvolvida uma plataforma online (https://grelhasonline.mec.pt/), através da 

qual os professores classificadores vão poder registar as pontuações atribuídas a cada item de cada 

prova, durante o processo de classificação. A plataforma grelhas online vem substituir as grelhas de 

classificação tradicionais, conseguindo-se desta forma um incremento de disponibilidade, fiabilidade, 

segurança e melhoria da qualidade dos dados. 

A plataforma foi desenhada para que o trabalho dos professores classificadores seja anónimo, 

seguro, mais eficiente e mais simples, encontrando-se pré preenchidos os dados referentes aos 

códigos confidenciais e convencionais que permitem identificar as provas a classificar.  

Na plataforma, está prevista a classificação online ou classificação através de uma grelha de trabalho 

offline que pode ser descarregada para o computador. A classificação é feita, como habitualmente, 

para a prova na sua totalidade. Todos os dados inseridos são validados pelo sistema de acordo com 

as regras de classificação definidas para cada uma das provas. 

Para facilitar o acesso e o trabalho com a plataforma, são disponibilizados vídeos demonstrativos das 

diferentes atividades a realizar e um manual do classificador em  http://iave.pt/index.php/avaliacao-

de-alunos/supervisao-da-classificacao. Quaisquer dúvidas relativas à utilização da plataforma 

deverão ser colocadas ao respetivo agrupamento do JNE. 
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