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Convocam-se todos os alunos do 9º ano para as provas finais do 3º ciclo de
Português e Matemática, que decorrem nos dias 15 e 19 de junho,
respetivamente, conforme as pautas de chamada em anexo.
Os alunos devem apresentar-se na escola 30 minutos antes da hora marcada
para o início da prova.
A chamada faz-se 15 minutos antes da hora marcada para o início da prova,
pela ordem constante nas pautas.
Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Cartão do
Cidadão/Bilhete de Identidade ou de documento que o substitua, desde que
contenha fotografia. O Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade ou o
documento de substituição deve estar em condições que não suscitem
quaisquer dúvidas na identificação do aluno.
O atraso na comparência dos alunos às provas não pode ultrapassar 15
minutos após a hora do início da mesma. A estes alunos não é concedido
nenhum prolongamento especial, pelo que terminam a prova ao mesmo tempo
dos restantes.
Os alunos deverão fazer uma leitura atenta das instruções que se encontram
afixadas e que estão disponíveis na página do Agrupamento http://agemgpoente.pt/.
Mais se informa que as Informações Prova Final, do IAVE, e as Informações
Prova a Nível de Escola e Prova de Equivalência à Frequência, da
responsabilidade da escola, estão disponíveis para consulta e para fotocopiar na
Mediateca num dossiê próprio.
Ainda se informa que os enunciados das provas de exame e os respetivos
critérios de classificação serão disponibilizados, após a realização dos exames,
num dossiê próprio na Mediateca da escola.
Atenção:
Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado
na posse de um examinando, quer esteja ligado ou desligado, determina a
anulação da prova pelo diretor da escola.
Os alunos podem levar garrafas de água, sem rótulo, para a sala de exame.
Marinha Grande, 12 de junho de 2015
O Diretor
___________________________________
(Cesário Silva)

