Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto
Escola sede:
Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto

Exames Finais Nacionais – Ensino Secundário 2021
Memorando para Alunos e Encarregados de Educação
1. As folhas de prova a utilizar nos exames finais 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 Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I. P.), nas
Informações-Prova Final/Exames a nível de escola e nas Informações- Prova de equivalência à
frequência, da responsabilidade da escola, devendo cada aluno, na sala de prova ou exame, utilizar
apenas o seu material.
4. Não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas e exames, à exceção de situações
devidamente justificadas;
5.Relativamente às calculadoras:
No exame final nacional de Física e Química A (715), os alunos deverão ser portadores de calculadoras
gráficas com a funcionalidade modo de exame (cf. Ofício Circular S-DGE/2017/3040, de 11 de
setembro e Ofício Circular 2819/2021/DGE-DSDC-DES);
Nos exames finais nacionais de Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática Aplicada às
Ciências Sociais (835), os alunos deverão ser portadores de calculadoras gráficas com a funcionalidade
de modo de exame (Cf. Ofício Circular 2819/2021/DGE--DES);
ATENÇÃO – UTILIZAÇÃO DE CALCULADORASPROVAS FINAIS E EXAMES FINAIS NACIONAIS
Sempre que os alunos se apresentem a prova final ou a exame final nacional com uma calculadora cujas
características técnicas não se enquadrem nas condições previstas, levantando dúvidas quanto à
legitimidade da sua utilização, é-lhes permitido o seu uso, devendo obrigatoriamente ser preenchido o
Modelo 04/JNE.
Excecionalmente, a escola pode proceder ao empréstimo de uma calculadora, quando possível, na
situação referida ou no caso de avaria, devendo o examinando preencher igualmente o Modelo 04/JNE,
para arquivo na escola.
Na situação em que a calculadora suscite dúvidas, é preenchido também obrigatoriamente o Modelo 04A/JNE, o qual é enviado, após o termo da prova, à Comissão Permanente do JNE, com conhecimento à
respetiva delegação regional e ao agrupamento do JNE.
Caso se venha a confirmar o uso de calculadora com características técnicas diferentes das previstas, a
prova é anulada.
Os alunos só podem levar para a sala de exame uma única calculadora
6. Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova, 30 minutos antes da hora
marcada para o início da prova.
7. A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas 25 minutos antes da hora marcada para o início
da prova e devem ser seguidos os procedimentos referidos.
8. Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo regulamentar
não podem realizar a prova ou exame.
9. Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão/bilhete de
identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. O

cartão de cidadão/bilhete de identidade ou o documento de substituição devem estar em condições
que não suscitem quaisquer dúvidas na identificação do aluno.
10.
Para fins de identificação dos alunos, não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão
ou revalidação de cartão de cidadão. Os alunos que apresentem esse recibo são considerados
indocumentados,
11.
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..
12. Aos alunos não é permitido escrever nas folhas de resposta, antes da distribuição dos enunciados
das provas, à exceção do preenchimento do respetivo cabeçalho.
13. ADVERTÊNCIAS AOS ALUNOS
a)

Não é permitido escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta além do
cabeçalho;

b)

Não é permitido escrever comentários despropositados ou descontextualizados, nem mesmo
invocar matéria não lecionada ou outra particularidade da sua situação escolar;

c)

Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével;

d)

Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo
riscar, em caso de engano;

e)

Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações;

f)

As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa, não são consideradas
para classificação;

g)

Só é permitida a expressão em língua portuguesa nas respostas às questões das provas e exames,
excetuando-se, obviamente, as disciplinas de língua estrangeira;

h)

Só é permitida a consulta de dicionários nos termos definidos no artigo 31.º do Regulamento das
Provas de Avaliação Externa e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e do Ensino
Secundário;

i)

Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova;

j)

Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização das provas e
exames.

k)

Se não for indicada a versão (versão 1 ou versão 2) no cabeçalho da folha de prova são
classificadas com zero (0) pontos todas as respostas aos itens de seleção, conforme indicação nas
instruções de cada uma das provas.

14. Os alunos podem riscar respostas ou parte de respostas que não queiram ver consideradas na
classificação, sem necessidade de substituição da folha de prova.
15. Em caso de desistência de realização da prova, não deve ser escrita pelo aluno qualquer declaração
formal de desistência, nem no papel da prova nem em qualquer outro suporte.
16. O aluno não pode abandonar a sala antes do final do tempo de duração da prova.
17. REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS PROVAS E EXAMES: FASES DO PROCESSO
No processo de reapreciação há a considerar duas fases distintas:
a) A consulta das provas, que se destina a permitir que o aluno possa conhecer a classificação que foi
atribuída a cada questão da prova;
b) A reapreciação propriamente dita, que tem início quando o aluno, após a consulta da prova,
entende prosseguir o processo de reapreciação e, por esse motivo, apresenta o requerimento de
reapreciação e a alegação.
O Secretariado de Exames

Fonte: Norma 02/JNE/2021

