
Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 

 

EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE 

EQUIVALÊNCIA A FREQUÊNCIA 2020  - 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

ANTES DO EXAME 
 

 Deves consultar a pauta de chamada do exame 

que vais realizar, para tomar nota da sala 

atribuída. Esta pauta é afixada com 48 horas de 

antecedência, ou 24 horas, no caso do exame de 

Português, num placard, junto à portaria da 

Escola. 

CONFERE A  HORA  E A SALA ONDE  REALIZAS  O EXAME   

 

 Verifica na Informação Prova do Exame que vais 

realizar o material permitido. 

 

MÁQUINAS DE CALCULAR 

 
Relativamente às máquinas de calcular, deve ter-se em 

atenção o seguinte: 
 

 

 Só são autorizadas as calculadoras que respeitem 

as características técnicas previstas no Ofício 

Circular S-DGE/2020/222 

(http://www.esla.edu.pt/images/Exames/exames_2020/oficio

_calculadoras_nova-versao.pdf). 
    

 Economia A (712) - não são permitidas 

calculadoras gráficas, apenas não alfanuméricas e 

não programáveis. 

  Matemática A (635), Matemática B (735) e 

MACS (835) – não deve ser ativado o modo 

exame nem haver qualquer intervenção no 

sentido de fazer reset à calculadora. 

 Física e Química A (715) – calculadora gráfica com 

a funcionalidade modo de exame. O modo exame 

só é ativado no dia do exame imediatamente 

antes do seu início. Não deves em caso algum 

ativá-lo antes de entrares para a sala de exame. 

 

DICIONÁRIOS 

É permitido o uso de dicionários, nos exames cuja 

Informação Prova o prevê. 
 

NO DIA DO EXAME 

 Sai de casa com a antecedência necessária para 

evitar atrasos. 

 Verifica se tens contigo o documento de 

identificação e o material necessário à realização 

do exame.  

 

  ENTRAR NA ESCOLA e ACESSO AOS BLOCOS 

 Deves chegar à portaria da escola, pelos menos, 40 

minutos antes da hora marcada para o início do 

exame. Ou seja, às 8h50, para os  exames com início 

às 9h30 e  às 13h20, para os exames com  início às  

14h00.  

Todas as normas de segurança levam tempo e, 

assim, garantimos que estás na sala a horas para 

iniciar o exame. 

 Aguarda a tua vez de entrada, em fila, mantendo 

sempre o distanciamento social e a etiqueta 

respiratória. 

 Entras e sais pelos portões laterais, de acordo 

com o bloco onde vais realizar exame. Para os 

Blocos B e D, utilizas o portão 1. Para os Blocos A, 

E e F utilizas o portão 3. 

 

Percurso estabelecido para o acesso ao bloco 
 

 

ATENÇÃO 

Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless 

(smartwatch), ou outro 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.  

http://www.esla.edu.pt/images/Exames/exames_2020/oficio_calculadoras_nova-versao.pdf
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Para sair, fazes o percurso inverso 
 

ENTRADA PARA A SALA DE EXAME 
 

  Aguarda a tua vez de entrada, em fila, mantendo 

sempre o distanciamento social e a etiqueta 

respiratória. 

  Higienizas as mãos à entrada do Bloco. 

  Coloca, corretamente, a máscara fornecida pela 

escola. Guarda a que trazes da rua num saco limpo, 

ou, se for descartável, colocas no lixo. 

 A máscara deve permanecer sempre colocada. 

 

 Diriges-te para a sala de exame e aguardas que o 

professor vigilante chame pelo teu nome, para 

entrares. Se tiveres contigo o telemóvel, ou outro 

equipamento, tecnológico, desliga-o(s).  

 Deixa a tua mochila ou qualquer outro objeto no 

local indicado e ocupa a mesa que te indicaram. 

 Ouve com atenção as indicações dos professores 

vigilantes. 

 Depois dos professores vigilantes distribuírem as 

folhas de prova, preenche o cabeçalho, apenas 

quando te derem indicação para o fazer.  

 

 

 Nos exames de GDA e Desenho A, cada um dos 

exercícios é realizado numa folha de prova 

individual. O número de folhas entregue não 

pode, em caso algum, ser superior ao número de 

exercicios. 

 

DURANTE O EXAME 
 

 Ao toque, os professores vigilantes vão distribuir 

os enunciados do exame/prova; se o teu exame 

tem versão, indica-a no local apropriado, no 

cabeçalho. Se não indicares, todas as respostas às 

questões de seleção serão classificadas com zero 

pontos. 

 Lê com atenção o exame, procura estar calmo; os 

exercícios cuja cotação vai contar 

obrigatoriamente para a tua classificação estão 

assinalados dentro de uma moldura. 

 Quando precisares de mais uma folha de prova, 

de uma folha de rascunho ou de uma máscara 

nova, pede ao professor vigilante. 

 No decorrer da prova, os professores vigilantes 

irão verificar   a tua identidade, bem como o 

preenchimento do cabeçalho. 

 Podes beber água durante o exame, mas não 

podes comer, a não ser que estejas  

expressamente autorizado pelo JNE para o 

fazeres. 
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 Se precisares de ir à casa de banho, informa um 

dos professores vigilantes.  

 Quando tocar para o fim do exame, se precisares 

de utilizar a tolerância, continua a fazer o teu 

trabalho. Só podes sair, após o término do 

período de tolerância. 

 Em caso algum podes abandonar a sala de exame 

sem que te tenham dado autorização para o fazer. 
 

SAÍDA DA ESCOLA 

 

 Quando saíres da sala de exame, continua a 

respeitar o distanciamento, mantem a máscara e 

não faças ajuntamentos dentro ou fora do recinto 

escolar. 

 Para sair, segue inversamente o percurso 

estabelecido para a entrada do recinto escolar, 

mantendo o distanciamento físico de 2 metros. 

 Higieniza as mãos no dispensador disponível na 

portaria. 

 Tira a máscara e coloca-a no saco de lixo existente 

para o efeito. 

COMPONENTE ORAL DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E 

PLNM 

 Apresenta-te 25 minutos antes do início da sessão 

junto da sala de espera. 

 Tal como no exame escrito, tens de ter o teu 

documento de identificação. 

PEDIDO DE CONSULTA DE PROVA* 

O requerimento para consulta da prova (Modelo 

09/JNE) em formato PDF editável, disponibilizado nas 

páginas da escola, deve ser descarregado, preenchido 

e enviado para gestao@esla.edu.pt, no próprio dia ou 

no dia útil seguinte ao da publicação da respetiva 

pauta de classificação (3 agosto -1ª fase e 16 

setembro – 2ª fase), mediante o pagamento. 

 
 

PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVA* 

 
Após a receção da cópia da prova, o encarregado de 

educação, ou aluno (se maior de 18 anos), deve 

formalizar o pedido através do impresso próprio e 

com o respetivo pagamento, num prazo de 48 horas. 

*Para mais detalhes consultar a síntese da norma 

02/JNE/2020 

IMPORTANTE 

A leitura deste documento não invalida a 

leitura cuidada da síntese da Norma 02 que 

se encontra no site do agrupamento. 

http://www.esla.edu.pt/images/Exames/exames

_2020/Sintese-Norma-02_3C_ES_2020.pdf 

 

PORQUE NUNCA É DEMAIS LEMBAR 
 

COMPORTAMENTOS DE PREVENÇÃO 

 Usar corretamente máscara de proteção na rua e 

na escola. 

 Lavar as mãos com frequência – com sabão e água 

(durante 20 segundos). 

 Higienizar as mãos com álcool gel sempre que não 

for possível lavar as mãos. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz, boca e cabelos. 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos de 

utilização comum (p/ex, telemóvel e chaves). 

 Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para 

um lenço de papel que deverá ser deitado fora. 

 Guardar distância de segurança (pelo menos, 1,5 

metros). 

 

 

FICA BEM. PROTEGE-TE. 
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