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reapreciação e reclamação das:

Provas e Exames do Ensino
Básico (9º ano) e do Ensino
Secundário
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PAUTAS DE CHAMADA
1. As pautas de chamada são afixadas com a antecedência de pelo menos 48
horas, relativamente ao início das provas, delas devendo constar o dia, a hora,
a sala e a escola onde os alunos realizam a prova.
2. Em caso de impossibilidade de se cumprir o anteriormente exposto, quanto
às provas que ocorrem no primeiro dia do calendário de cada fase, as
respetivas pautas são afixadas com 24 horas de antecedência.
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MATERIAL ESPECÍFICO
AUTORIZADO
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1. As provas finais de ciclo do ensino básico são realizadas no próprio
enunciado da prova.
2. As folhas de prova a utilizar nos exames finais nacionais do ensino
secundário, nos exames a nível de escola de Línguas Estrangeiras equivalentes
a exames nacionais e nas provas de equivalência à frequência do ensino
secundário são de modelo próprio da EMEC, sendo quadriculadas nas provas
de Matemática A (635), Matemática B (735) e MACS (835).
2. O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola devidamente
carimbado, sendo datado e rubricado por um dos professores vigilantes. O
papel de rascunho não pode ser entregue ao examinando antes da
distribuição dos enunciados.
3. Durante a realização das provas e exames os alunos apenas podem usar o
material autorizado nas Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, I.P.,
nas Informações-Prova Final/Exames a nível de escola e nas InformaçõesProva de equivalência à frequência, da responsabilidade da escola, devendo
cada aluno, na sala de prova ou exame, utilizar apenas o seu material.
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Máquinas
de calcular
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Na prova final de Matemática (92) e nos exames finais nacionais de Economia
A (712) e Física e Química A (715) só são autorizadas as calculadoras que
respeitem as características técnicas previstas no ofício‐circular
S‐DGE/2017/4302, ou seja, apenas calculadoras não alfanuméricas e não
programáveis, as quais se caracterizam por não terem inscrito no teclado
todo o abecedário, possuindo apenas teclas com algumas letras que
permitem ter acesso a memórias numéricas que funcionam como constantes.

Nos exames finais nacionais de Matemática A (635), somente para resolução
do Caderno 1, Matemática B (735) e Matemática Aplicada às Ciências Sociais
(835) só são autorizadas as calculadoras que respeitem as características
técnicas previstas no ofício circular S‐DGE/2017/4302.
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Os alunos do 3º ciclo e ensino secundário que realizem provas e
exames e possuam uma calculadora suscetível de levantar
dúvidas relativamente às suas características deverão, até 31 de
maio, solicitar na escola a confirmação da possibilidade de
utilização da mesma. Nesta situação, o diretor deve emitir
declaração, a ser entregue aos alunos, ficando uma cópia
arquivada na escola.
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DICIONÁRIOS
É permitido o uso de dicionários, nos termos definidos no artigo
31.º do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das
Provas Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e
Secundário.

7

Exames 2018
EXAMES COM VERSÕES
Os exames finais nacionais do ensino secundário referidos no
quadro seguinte apresentam 2 versões – versão 1 e versão 2 – que
vão contidas no mesmo saco em sequência alternada.
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MATERIAIS E OBJETOS
NÃO AUTORIZADOS
Para a realização das provas finais, exames finais nacionais, provas e exames a
nível de escola e provas de equivalência à frequência, os alunos não podem ter
junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados como, por exemplo,
livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel
como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo
telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc..
Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como
mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola
ou colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os
equipamentos aí colocados, ser devidamente desligados.
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Verificação material
não autorizado

Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada
dos alunos e imediatamente antes da sua entrada na sala de prova, os
professores vigilantes devem solicitar aos alunos que efetuem uma
verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o
material necessário para a realização da prova, e que não possuem
qualquer material ou equipamento não autorizado, em particular
telemóveis. Ainda assim, para acautelar qualquer esquecimento, os
alunos assinam, já nos respetivos lugares, o Modelo 05/JNE,
confirmando que efetuaram a verificação referida.
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