ADVERTÊNCIAS AOS ALUNOS
Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada e imediatamente antes da
sua entrada na sala de prova, os professores vigilantes solicitam aos alunos que:
1- Procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de base
alcoólica à entrada de todas as salas onde se realizam as provas e exames;
2- Procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas situações
devidamente comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a solução antisséptica de
base alcoólica, é admitida a utilização de luvas, as quais serão disponibilizadas pela
escola e colocadas na presença do professor vigilante;
a) Não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas e exames, exceto para a
verificação de identidade,
b) Não é permitido escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para além
do cabeçalho;
c) Não é permitido escrever comentários despropositados ou descontextualizados, nem
mesmo invocar matéria não lecionada ou outra particularidade da sua situação escolar; a
utilização de expressões desrespeitosas no papel da prova de exame pode implicar a anulação
da mesma por decisão do Júri Nacional de Exames
d) Só é permitido usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével;
e) Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo
riscar, em caso de engano;
f) Não é permitida a partilha de material durante a realização da prova e exame;
g) Não é permitido escrever nas margens da prova nem nos campos destinados às cotações;
h) Nos exames de Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática Aplicada às Ciências
Sociais (835), a utilização do lápis só é permitida nos itens que envolvem construções que
impliquem a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser apresentado a
tinta;
i) As provas ou parte de provas realizadas a lápis, sem indicação expressa, não são
consideradas para classificação; a utilização de lápis só é permitida nas provas de Geometria
Descritiva A, Desenho A e Desenho e Geometria Descritiva A, devendo, mesmo, nestas provas,
ser utilizada caneta/esferográfica nos textos escritos.
Nas provas 708 Geometria Descritiva e 706 Desenho A, deve ter-se em conta que apenas um
exercício pode ser resolvido em cada folha de prova, não devendo, em caso algum, ser
utilizado o verso da respectiva folha. Estas provas são realizadas em folhas de prova
específicas, apresentando no topo das mesmas a designação da respectiva disciplina.

j) Só é permitida a expressão em língua portuguesa nas respostas às questões das provas e
exames, excetuando -se, obviamente, as disciplinas de língua estrangeira;
k) É permitida a consulta de dicionários nas provas de Línguas Estrangeiras, não podendo
haver lugar a empréstimos; os alunos deverão ser portadores dos seus próprios dicionários;
face à actual situação de pandemia, por questões de segurança e higiene, a escola não
procederá a empréstimo de dicionários;
l) Não é permitido abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova;
m) Não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água, durante a realização das
provas e exames (sem prejuízo da aplicação de adaptações nos termos do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, desde que devidamente autorizadas pelo JNE);
n) Não podem levar para a sala 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.
Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de
comunicação móvel que seja detetado na posse de um examinando, quer esteja ligado ou
desligado, determina a anulação da prova pelo Director do estabelecimento de ensino.
o) Em caso algum podem ser aceites folhas de rascunho para efeitos de classificação.
p) Os estudantes podem levar consigo as folhas de rascunho, quando utilizadas, e o enunciado
da prova.
q) Pode ser passado documento comprovativo de presença no exame, desde que solicitado no
mesmo dia.
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