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Informação aos alunos e encarregados de educação 
 

Inscrição em exames: 
 

 Os alunos que pretendam anular a matrícula podem fazê-lo até à penúltima semana do 
ano letivo, (19 de junho, inclusive), inscrevendo-se ou alterando a sua condição para 
alunos autopropostos, mediante o preenchimento de um novo boletim de inscrição, para 
os exames finais nacionais ou provas de equivalência à frequência da 1ª fase, nos dois dias 
úteis seguintes ao da anulação da matrícula. 
 

 Os alunos que no final do 3º período se encontre em situação de não aprovação a uma ou 
mais disciplinas podem inscrever-se na 1ª fase, para realizar as provas de equivalência à 
frequência ou exames finais nacionais quando exista essa oferta. 

 

 Todos os alunos que pretendam realizar exames na 2ª fase (para aprovação ou melhoria) 
têm de proceder à respetiva inscrição (entre  04 e 11 de agosto). 

 

 Os alunos excluídos por faltas a uma ou mais disciplinas só poderão realizar as PEF e os 
exames nacionais das respetivas disciplinas na 2ª fase. 

 

 Os alunos de PLNM (839) que anularem a matrícula, terão de realizar obrigatoriamente o 
exame final nacional de Português (639). 

 

 Os alunos que anularem a matrícula numa determinada disciplina, após a penúltima 
semana do 3º período letivo estão impedidos de realizar exame nacional ou PEF no 
presente ano letivo. 

 

Chama-se ainda a atenção de todos os alunos para as seguintes informações gerais: 

 

 

Plano de Contingência Covid 19 

 Os alunos devem apresentar-se na escola, com máscara devidamente colocada e só 
deverão tirá-la  quando solicitado pelo professor vigilante  aquando da verificação da 
identificação. 

 Os alunos devem manter distanciamento físico enquanto aguardam a chamada. 

 A distribuição de alunos por sala está de acordo com as recomendações da Direção-
Geral de Saúde 

 Os alunos desinfetam as mãos através da aplicação de solução antisséptica de base 
alcoólica à entrada da sala onde realiza o exame. 

 Os alunos que se apresentem de luvas terão de removê-las. 
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 No dia da realização das provas, todos os alunos devem comparecer junto às salas 30 
minutos antes da hora marcada para o início da prova, sendo a chamada efetuada 25 minutos 
antes da hora marcada. 

  

 Não é permitida a entrada na sala após o inicio do tempo regulamentar da prova 

 

 Os alunos devem ser portadores do seu cartão de cidadão ou de outro documento que 
legalmente o substitua. 

 

 Durante a realização dos exames os alunos apenas podem usar o material autorizado. 

 

 Os exames nacionais de Língua Estrangeira (Inglês 550, Francês 517, Espanhol 547 e 
Alemão 501) incluem um grupo de itens para avaliação da compreensão do oral, a realizar nos 
primeiros 15 minutos do exame.  

 

 Os exames nacionais de Língua Estrangeira e de PLNM são constituídos por uma 
componente de avaliação da produção e interação orais que será aplicada entre 06 de julho e 23 
de julho, podendo ocorrer antes da realização do exame escrito. Os alunos apresentam-se 20 
minutos antes do início da sessão junto da sala de espera 

 

 É permitido o uso de dicionários nos exames de Línguas Estrangeiras. 

 

 Os alunos do 11º ano que não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa interna na 
disciplina de Inglês, da componente de formação geral dos cursos científico-humanísticos realizam 
o exame nacional de Inglês, código 550, que pode assumir a valência de prova de ingresso. 

 

 Os exames nacionais de Matemática A, Matemática B e MACS serão respondidos em 
papel de prova quadriculado (modelo oficial). 

 

 O exame de PLNM (839) é realizado no próprio enunciado da prova. 

 

 No exame de Economia A os alunos poderão ser portadores de calculadoras científicas, 
não alfanuméricas, não programáveis. Não é permitido o uso de calculadoras gráficas. 

 

 No exame nacional de Física e Química A o aluno deve ser portador de calculadora gráfica, 
com a funcionalidade “modo de exame”. Esta funcionalidade deve ser ativada, pelo aluno, na sala 
onde se realiza a prova, na presença do professor coadjuvante, antes do início da prova. 

 

 Os alunos que vão realizar os exames nacionais de Matemática A, Matemática B ou MACS 
devem consultar a lista de calculadoras permitidas que se encontra afixada no pavilhão A e 
disponível para consulta na página da escola www.esars.pt. Não deve ser ativado o “modo de 
exame” e nem haver qualquer intervenção no sentido de fazer reset à calculadora. 

 

 Qualquer telemóvel, smartwatch, ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado 
na posse do aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo diretor da 
escola. 

http://www.esars.pt/
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 Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização dos 
exames. 

 

 As Pautas dos resultados da 1ª fase serão afixadas a 3 de agosto. 

 

 Os pedidos de consulta de prova podem ser realizados logo no próprio dia da afixação ou 
no dia útil seguinte. 

 

 Os pedidos de reapreciação têm de ser entregues até dois dias úteis após a entrega das 
provas. 

 

As restantes informações serão divulgadas oportunamente. No entanto, deve ser consultado o 

documento Norma 02/JNE/2020  e cujo  resumo se encontra afixado no Pavilhão A, estando 

ambos os documentos disponíveis na página da escola. 

 

 

 

 

 

Torre da Marinha, 08 de junho de 2020 

O Diretor 
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