
 

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação 

 

Dando cumprimento ao estabelecido no ponto 6.9. da Norma 02/JNE/2019, informo que, nos 

dias de realização das provas e exames, os alunos não podem ser portadores de telemóveis (ou outros 

equipamentos proibidos). Qualquer telemóvel, relógio 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. 

Informo também que as instruções acerca do processo de exames que devem ser do 

conhecimento de alunos e encarregados de educação encontram-se afixadas na escola e acessíveis na 

página da escola na internet. 

As informações-prova referentes aos exames nacionais podem ser consultadas na página da 

escola, na página do IAVE. As informações-prova relativas às provas elaboradas pela escola poderão 

ser consultadas, na página da escola. 

Alerto para o disposto no n.º 9.4. da referida norma: “Os alunos que se apresentam na sala de 

realização da prova após o início do tempo regulamentar não podem realizar a prova ou exame.” 

Aproveito para recordar os alunos do ensino secundário, que pretendam concluir disciplinas 

cujo ano terminal frequentaram sem aprovação, devem inscrever-se ou alterar a sua condição para 

alunos autopropostos, mediante o preenchimento de um novo boletim, para os exames finais nacionais 

ou provas de equivalência à frequência da 1.ª fase, nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das 

pautas da avaliação sumativa final do 3.º período, que decorreu no dia 30 de junho, ao final da tarde. 

As classificações já se encontram disponíveis, no Inovar Consulta Alunos (acessível através da página 

da escola). 

Os alunos entregarão este comprovativo assinado na portaria da escola no primeiro dia a que 

comparecem a exame. 

Com os melhores cumprimentos, 

Mafra, 01 de julho de 2020 

            A Diretora 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Eu, Encarregado de Educação do aluno _______________________________________________ n.º ____ 

da turma _________, tomei conhecimento das informações relativas ao processo de exames 2020. 

 

_________________________________, ______ de ________________________ de 2020 

 

           O(a) Encarregado(a) de Educação/aluno maior 




