Posse do telemóvel e inexistência de tolerância ao atraso na
comparência às provas/exames
Vimos por este meio comunicar aos Pais e Encarregados de Educação e aos alunos que, de acordo
com as instruções das provas e exames veiculadas nas Instruções das Provas e Exames (Norma 02/JNE/2017),
“Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de comunicação
móvel que seja detetado na posse de um aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da
prova pelo diretor da escola.” Logo, tendo em conta a possibilidade dos alunos inadvertidamente se
esquecerem do telemóvel na sua posse durante a realização das provas e exames, o que implica a
prova/exame anulada e a possibilidade de retenção no ano de escolaridade em que se encontra, reiteramos
a necessidade dos alunos não serem portadores de telemóvel (ou outro equipamento proibido) no dia da
realização das provas e exames.
Informamos também que relativamente à convocatória dos alunos, deixa de existir a tolerância de 15
minutos relativamente à hora de início da prova/exame. Assim:
 os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora marcada para o
seu início;
 a chamada é efetuada 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova;
 após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada de
alunos.
Podem ainda consultar toda a informação relativa à realização das provas e exames na escola, no painel
junto dos Serviços Administrativos ou no dossiê próprio na Mediateca e na página do agrupamento no
seguinte endereço http://age-mgpoente.pt/.
Marinha Grande, 30 de maio de 2017
O Diretor
Cesário Silva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, ___________________________________________________________ (nome completo), Encarregado
de Educação do(a) aluno(a) _____________________________________________________________
(nome completo), nº _______, da turma ______ do _____º ano de escolaridade, declaro que tomei
conhecimento sobre a informação relativa à posse do telemóvel ou outro equipamento proibido durante a
realização das provas e exames, ao impedimento de entrada após a hora de início da prova, bem como da
disponibilização da informação relativa às provas/ na escola, no painel junto dos Serviços Administrativos ou
no dossiê próprio na Mediateca e na página do agrupamento no seguinte endereço http://agemgpoente.pt/.
O Encarregado de Educação ou O Aluno (quando maior)
___________________________________
(Assinatura legível)
_____ / _____ / 2017
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