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COMUNICAÇÃO INTERNA 

N.º 10 / 2020 
 

De: Diretor 
Para: Alunos e Encarregados de Educação 
Assunto: Exames e Provas 2020 – Informações  
 

Informam-se os alunos e os encarregados de educação de que devem dar especial atenção às 

seguintes normas relativas à realização das provas e exames, quer a nível nacional quer a nível de 

escola: 
 

1. Durante a realização de exames ou provas, os alunos não podem ter junto a 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. 

Qualquer telemóvel, relógio 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. 

 

2. Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova, 30 minutos antes da 

hora marcada para o seu início e com máscara devidamente colocada. Na componente oral 

de Línguas Estrangeiras, os alunos apresentam-se 20 minutos antes do início da sessão junto 

da sala de espera. O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início 

do tempo regulamentar das provas. 

Após a hora de início da prova/exame, não é permitida a entrada dos alunos na sala. 

3. 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. 
 

 
Póvoa de Varzim, 01 de junho de 2020 

O Diretor 

José Eduardo Lemos de Sousa 
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