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PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES FINAIS NACIONAIS 2015  

 
INFORMAÇÃO GERAL PARA ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

No sentido de melhorar as condições de realização das provas de avaliação sumativa externa 

(provas finais de ciclo e exames finais nacionais, adiante designados provas), sugere‐se aos 

alunos e encarregados de educação a leitura desta informação e a consulta dos documentos 

disponíveis na página do IAVE, nos Placards da Escola Básica Nr. 2 designados para o efeito e 

também na Plataforma Moodle do Agrupamento. 

Consulte:  

 - Calendário de Provas e Exames  

 - Informação-Prova Final ou Informação-Exame Final Nacional relativas a cada uma 

das disciplinas que estão sujeitas a avaliação sumativa externa  

 - Instruções de Realização e Critérios Gerais de Classificação relativos às provas de 

cada uma dessas disciplinas 

Recomendações ao aluno para a realização das provas : 

 

 - Confirmar que tem um documento de identificação com fotografia (BI, Cartão de 

Cidadão, ou outro), que deve ser apresentado aos professores vigilantes no dia da realização 

de cada prova.  

 - Escrever o nome ou outros elementos identificativos apenas nos espaços reservados 

para esse efeito, não se identificando em qualquer outro local da prova (situação que pode 

implicar a anulação da prova).  

 - Preencher de forma clara, completa e legível o cabeçalho dos enunciados ou das 

folhas de resposta.  

 - Ler todo o enunciado antes de começar a responder.  

 - Consultar as cotações da prova, no final do enunciado.  

 - Ler cuidadosamente o enunciado de cada item.  

 - Identificar claramente cada um dos itens a responder (sobretudo, no caso de não 

seguir a ordem dos itens no enunciado).  

 - Responder de forma clara, respeitando o que é pedido.  

 - Utilizar caligrafia legível.  
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 - Utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

 - Usar de forma diferenciada maiúsculas e minúsculas, de acordo com as normas de 

ortografia em vigor.  

 - Verificar regularmente o tempo disponível. 

  

 - Fazer uma leitura final, verificando se estão cumpridas todas as instruções de 

realização apresentadas (por exemplo, se todas as respostas estão corretamente 

identificadas, se não existe mais do que uma resposta ao mesmo item ou se há respostas que 

não tenham sido passadas da folha de rascunho para a folha de respostas).  

 

 ATENÇÃO SE TIVEREM DÚVIDAS CONTACTEM O VOSSO DIRETOR DE TURMA. 

 

 


