O.S. n.º 193/2020

Informação aos Pais e Encarregados de Educação – EXAMES 2020
Todos os exames serão realizados na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento
Na véspera do exame, o aluno deverá consultar as pautas de chamada para confirmar o nome e tomar
conhecimento da sala do exame no átrio da escola Dr. Mário Sacramento ou no átrio da escola EB 2/3 –
Aradas, conforme a escola que o aluno frequenta.
No dia do exame, o aluno deverá apresentar-se junto à sala ou local de prova 30 minutos antes da hora
marcada para o início da prova e com máscara devidamente colocada, acompanhado do CC ou outro
documento de identificação. Não são aceites os recibos de entrega do pedido do CC (Cartão de Cidadão).
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 ser portadores de telemóveis ou outro equipamento proibido durante a realização
das provas/exames.
O aluno não deverá entrar na sala de exame com quaisquer suportes escritos não autorizados (exemplo:
livros, cadernos, folhas, etc.) nem quaisquer sistemas de comunicação móvel (computador portátil, nem
aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação Wireless, bips, …).
Assim, solicita-se a colaboração dos Pais e E.E. para o cumprimento rigoroso desta recomendação e,
tendo em conta asituação de pandemia, evitar trazer para a escola qualquer material que não seja o
estritamente necessário.
No caso de o aluno ser portador de quaisquer suportes escritos ou sistemas de comunicação móvel,
deverá deixá-los (o telemóvel desligado) junto do funcionário no átrio.
Atenção: Qualquer telemóvel, relógio com comunicação Wireless ou outro meio de comunicação móvel
que seja detetado na posse de um aluno durante a realização da prova/exame, quer esteja ligado ou
desligado, determina a anulação da prova pelo Diretor da Escola.
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…
a) …procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de base alcoólica à
entrada de todas as salas onde se realizam as provas e exames;
b) …procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas situações devidamente
comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a
utilização de luvas, as quais devem ser disponibilizadas pela escola e colocadas na presença do professor
vigilante;
c) … efetuem uma auto verificação cuidada a fim de se assegurarem de que não possuem qualquer
material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis. Os alunos deverão também assinar, já
nos respetivos lugares, o Modelo 05 / JNE, no qual declaram não estar na posse do referido
material/equipamento.
Todos os procedimentos administrativos decorrentes da realização dos exames (consulta de prova,
pedidos de reapreciação e reclamações) serão realizados, durante a hora do expediente, nos Serviços
Administrativos da Escola. Podem também consultar a página do Agrupamento e átrio.
Devem consultar a página do Agrupamento e as informações afixadas nos átrios.
junho de 2020
O Diretor,
JOSÉ MANUEL
DA SILVA
NUNES
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