
Exmo. Sr(a) Encarregado(a) de Educação

Assunto: Provas Finais do 9º ano de escolaridade – Português e Matemática

 Os alunos do 9º ano de escolaridade realizam obrigatoriamente as provas de Português e
Matemática.

 A não realização das provas finais implica a retenção do aluno.
 O calendário das provas é o seguinte:

Calendário das Provas Finais

(1ª fase) (2ª fase)

Português
22 de junho (6ªf)

9.30h
20 de julho (6ªf)

9.30h

Matemática
27 de junho (4ªf)

9.30h
23 de julho (2ªf)

9.30h

Afixação de pautas 13 de julho 3 de agosto

Duração das Provas Finais
Português Matemática

Prova – 90 minutos, a que acresce a
tolerância de 30 minutos;

Caderno 1 – 35 minutos, a que acresce
a tolerância de 10 minutos;
Caderno 2 – 55 minutos, a que acresce

a tolerância de 20 minutos.

 Os alunos devem apresentar-se no estabelecimento de ensino 30 minutos antes da hora marcada
para o início da prova e a chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da
mesma.

 Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo
regulamentar, não podem realizar a prova.

 Local de realização: as provas serão realizadas na escola sede do Agrupamento, nas salas de aula
a indicar oportunamente.

 Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão.
 Para fins de identificação dos alunos, não são aceites os recibos de entrega de pedidos de

emissão de cartão de cidadão. Os alunos que apresentem este documento são considerados
indocumentados, devendo efetuar-se um auto de identificação (Modelo 01/JNE) e assinado por
um dos elementos do Secretariado de Exames, pelas testemunhas e pelo aluno.

 A situação referida anteriormente deve ser comunicada de imediato ao encarregado de
educação, o qual tem de tomar conhecimento da ocorrência, assinando também o respetivo
auto.



 Os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos, nem quaisquer sistemas de
comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo
telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), sob pena de anulação da prova.
Qualquer 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. Desta forma, os
telemóveis, obrigatoriamente desligados, bem como todo o restante material que o aluno possa
trazer (mochila, estojo, …), ficarão numa sala/local a indicar.

 Não é permitido escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta para além do
cabeçalho do enunciado, no local indicado.

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

 Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações.
 Não é permitida a ingestão de alimentos durante a realização das provas. Os alunos poderão

ingerir água em garrafas sem rótulo.
 Os alunos poderão trazer lenços de papel, desde que fora das embalagens.
 Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.

 Material específico autorizado para as provas finais:
a) Português - Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno
não será recolhida para classificação. Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido
o uso de corretor.
b) Matemática - Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno
não será recolhida para classificação. O uso de lápis só é permitido nas construções que
envolvam a utilização de material de desenho, devidamente indicado na prova.
Para além do material referido, o aluno deve ser portador de material de desenho e de
medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor) e
calculadora — aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não).
Não é permitido o uso de corretor.

 Durante a realização das provas, os alunos apenas podem usar o material acima referido,
devendo cada aluno, na sala de exame, utilizar apenas o seu material.

Para mais informações consultar o site: iave.pt ou o Diretor de Turma/Direção do
Agrupamento.

A Diretora

Drª Liliana Ramos

Teixoso, 30 de maio de 2018


