Convocam-se os alunos inscritos para os exames finais nacionais, da 1ª Fase, que
decorrem de 2 a 16 de julho, conforme as pautas de chamada em anexo.

MUITO IMPORTANTE
Devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, todos devem
cumprir as seguintes regras:
1. Evitar aglomeração à entrada e à saída, garantindo o distanciamento físico
necessário;
2. Confirmar à entrada, através da pauta afixada num placard, a sala onde vai
realizar a prova/exame;
3. Deve entrar na escola pelo portão do lado direito, caso realize exames nas
salas do 1º ou do 3º piso, ou pelo portão do lado esquerdo caso realize exames
nas salas do 2º piso e Bloco das Artes;
4. Higienizar as mãos, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA), à
entrada da escola;
5. Utilizar obrigatoriamente máscara para acesso e permanência na escola;
6. Dirigir-se para a sala, seguindo o circuito definido e aguardando em fila, com o
distanciamento físico necessário, a realização da chamada, que ocorre 25 minutos
antes do início da prova;
7. Manter o distanciamento físico necessário;
8. Higienizar as mãos, com SABA, à entrada e à saída da sala de exame;
9. Seguir as orientações dos professores vigilantes durante a realização das provas
e exames;
10. A saída é efetuada de acordo com as orientações dos professores vigilantes,
mantendo o uso da máscara e encaminhando-se para a saída da escola, evitando
ajuntamentos.
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• Os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora
marcada para o seu início.
• A chamada é efetuada 25 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.
Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Cartão do Cidadão
ou de documento que o substitua, desde que contenha fotografia. O Cartão do Cidadão
ou o documento de substituição deve estar em condições que não suscitem quaisquer
dúvidas na identificação do aluno (Atenção: Para a identificação dos alunos, não são
aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão de cartão do cidadão, no entanto
são admitidos, o cartão de cidadão, carta de condução, documentos e vistos relativos à
permanência em território nacional, bem como licenças e autorizações, cuja validade
tenha expirado a partir de 24 de fevereiro de 2020, conforme disposto no Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual).
Quando se mostre necessário e apenas para o efeito de verificação da identificação do
aluno, o professor vigilante pode pedir a este para retirar a máscara, a qual deve voltar
a ser colocada imediatamente após a referida verificação.
Os alunos deverão fazer uma leitura atenta das instruções que receberam via email e
que estão disponíveis na página do Agrupamento http://age-mgpoente.pt/.
Mais se informa que as Informações-Exame, emitidas pelo IAVE, estão disponíveis na
página do IAVE http://iave.pt/ e as Informações-Prova a Nível de Escola e as
Informações-Prova de Equivalência à Frequência, da responsabilidade da escola, estão
disponíveis na página do Agrupamento http://age-mgpoente.pt/ e num dossiê próprio
na Mediateca.
Ainda se informa que os enunciados das provas e os respetivos critérios de
classificação serão disponibilizados, no sítio do IAVE, I.P., até 24h após a realização de
cada prova.
Atenção:
Qualquer telemóvel, relógios com comunicação Wireless (smartwatch), 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, 30 de junho de 2021
O Diretor
Cesário Silva
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