Provas Finais – 2.º ciclo

Reunião 4 de maio de 2015
Pais e Encarregados de Educação
Escola Básica de Sobrado

Informações
Matemática
6º A – 3º feira 9,05h (Prof. Jacinto Cravo) e 14,20h
6º B – 3º feira 16,00h e 4ª feira 14,20h (Prof. Armando
Magalhães)
6º C – 3º feira 17,00h e 5ª feira 15,15h (Prof. Armando
Magalhães)
6º D – 4º feira 13,35h (Prof. José Peres) e 6ª feira 8,20h

Calendarização

19 maio

21 maio

Português

Matemática

9h30

9h30

Material a usar pelos alunos
Língua Portuguesa
Canetas ou esferográficas de tinta azul ou preta.
Matemática
Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, borracha,
réguas graduada, compasso, transferidor, lápis e
calculadora
Identificada com o nome
do(a) aluno(a).

Só nas construções que
envolvam a utilização de
material de desenho e de
medição.

Calculadoras
 Identificada com o nome do(a) aluno(a).
 Só pode levar para a sala de exame uma única calculadora.

 Em caso de dúvida relativamente às suas características,
deverá confirmar a possibilidade de utilização. A diretora emitirá
declaração de autorização de utilização.
 O uso de calculadora com características diferentes das
previstas, origina anulação da prova.

Chamada dos alunos
9h00 – Os alunos devem comparecer na EB de Sobrado.
9h15 – Inicia-se a chamada pela ordem constante nas pautas.
Entradas e saídas serão assinaladas por toques de campainha.
Alunos atrasados:

Somente 15 minutos

Não lhes é concedido prolongamento especial
Realizam todos os procedimentos de identificação
Após os 15 minutos

Falta assinalada na
pauta de chamada

Identificação dos alunos
Obrigatório
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade
Documento emitido pelo Agrupamento com número interno
Aluno indocumentado pode realizar a prova
Comunicar ao
Secretariado de Exames

Auto de identificação
do aluno

Aplicação das Provas
Os alunos não podem levar para a sala:
 suportes escritos

 mochilas

 telemóveis

 carteiras

 equipamentos multimédia

 estojos

devem ser colocados junto à secretária
dos professores vigilantes.
telemóveis desligados
Trazer só o material necessário para a realização das provas.

Aplicação das Provas
Após a chamada e já nos respetivos lugares:
Os alunos assinam o Modelo 14/JNE
A declarar que não têm na sua
posse telemóvel nem qualquer outro
material/equipamento não autorizado.
Telemóvel ou meio de comunicação
móvel detetado na posse do aluno,

ligado ou desligado

Anulação da prova
pela Diretora

Advertências aos alunos
Os profs. vigilantes informarão os alunos de que:
 As respostas são dadas no enunciado.

 Só podem escrever o seu nome no cabeçalho.
 Não podem escrever comentários despropositados e/ou
descontextualizados, nem invocar matéria não lecionada ou
outra particularidade da sua situação escolar.
 Só podem usar caneta ou esferográfica azul ou preta.

 Não podem usar fita nem tinta corretora. Devem riscar.

Advertências aos alunos
Os profs. vigilantes informarão os alunos de que:
 Só podem utilizar o lápis nas questões assinaladas.

 As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem
indicação, não são consideradas para classificação.
 Devem responder em língua portuguesa.
 Não é permitido o uso de dicionários.
 Não podem abandonar a sala antes do tempo regulamentar.
 Não podem comer durante a realização das provas.

Advertências aos alunos
Os profs. vigilantes informarão os alunos de que:
 Em caso de desistência, o aluno não deve escrever tal
intenção no enunciado e não pode abandonar a sala antes do

tempo regulamentar.
 Em caso de abandono não autorizado da sala, os profs.

vigilantes comunicam o facto ao diretor, que anula a prova e
toma medidas para impedir a divulgação da prova. O aluno não
volta a entrar na sala.

Irregularidades e Fraudes
Irregularidades durante a realização da prova são comunicadas:
Diretora

decide do procedimento a adotar

relatório para JNE

Não pode haver qualquer elemento que identifique o aluno.
Expressões despropositadas ou
desrespeitosas nos enunciados

podem implicar por
decisão do JNE

instauração de procedimento disciplinar

anulação da prova

Irregularidades e Fraudes
Se os alunos tentarem cometer ou cometerem qualquer fraude:
aluno

Suspensão imediata das provas
cúmplice

Não podem abandonar a sala até ao fim da prova
Situação comunicada à Diretora, que anula as provas
São rigorosamente interditos aos professores responsáveis
quaisquer procedimentos que possam ajudar os alunos a
resolver a prova.

Assistentes Operacionais
 Vigilância de:
corredores;
espaços exteriores adjacentes;

acesso às instalações sanitárias.
 Não permitir a permanência ou circulação de pessoas não
envolvidas na aplicação das provas finais.

Aplicação das Provas
No decurso da prova
só é permitida a entrada de:
- Professores vigilantes
- Elementos do órgão de direção
- Membros do secretariado de exames
- Professor coadjuvante
- Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC).

Nota:
Inspeção Geral de Educação e Ciência

Acesso livre e
direto às salas

Informações
 Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 18 a 21 de maio, só terão
atividades letivas a partir das 14h20.
 Os alunos dos 6.º ano terão aulas de matemática nos dias 18
e 20 de maio na parte da manhã. Nos dias de realização das
provas, 19 e 21 de maio, não terão atividades letivas.
Os alunos 9.º ano terão aulas de apoio a Português e a
Matemática, durante a manhã, de 18 a 21 de maio, conforme
calendarização.
 No dia 16 de junho serão afixadas as pautas referentes aos
resultados das provas relativos à 1.ª fase.
 Serão enviadas informações aos Encarregados de Educação.

Informações
Portal do agrupamento:

www.esvalongo.org

Escola Básica de Sobrado - átrio principal
Escola Secundária de Valongo - pavilhões F e C (1º andar)

Ruben Alves
“Há escolas que são gaiolas e há
escolas que são asas….
Escolas que são asas não amam pássaros
engaiolados. O que elas amam são pássaros
em voo. Existem para dar aos pássaros
coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas
não podem fazer, porque o voo já nasce dentro
dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só
pode ser encorajado.”

