
Ano letivo 2020/2021

Reunião Encarregados de 
Educação

1/07/2021



Agenda

1. Preparação dos exames nacionais



Exames 2021

Secretariado: Pavilhão C (ES de Valongo )

Informações: 
• Portal do AEV:  ww.esvalongo.org 
• Pavilhão C (1º andar) / Pavilhão F 



1ª FASE

2/07 – 16/07  

2ª FASE

1/09 – 7/09

1ª FASE 

– 2 DE AGOSTO

2ª FASE 

– 16 DE SETEMBRO

Afixação de pautas

Exames 2021   Calendarização



Exames 2021       Convocatória dos alunos



Aluno indocumentado pode realizar a prova

Comunicar ao Secretariado 

de Exames

Cartão de Cidadão ou Documento

emitido pelo Agrupamento com número

interno

Auto de identificação do 

aluno

OBRIGATÓRIO

Exames 2021        Identificação dos alunos



A declarar que não têm na sua posse 

telemóvel nem qualquer outro 

material/equipamento não autorizado.

Telemóvel ou meio de comunicação 

móvel detetado na posse do aluno, 

ligado ou desligado

Os alunos assinam o Modelo 05/JNE

Anulação da prova 

pela Diretora

APÓS A CHAMADA E JÁ NOS RESPETIVOS LUGARES

Exames 2021         Identificação dos alunos



▪ mochilas

▪ carteiras

▪ estojos

▪ suportes escritos (livros, cadernos ou folhas)

▪ telemóveis / smartwatch

▪ equipamentos multimédia

Trazer só o material necessário para a realização das provas.

Os alunos não podem levar para a sala

telemóveis desligados

devem ser colocados junto à secretária 

dos professores vigilantes.

Exames 2021                              Alunos



Os profs. vigilantes informarão os alunos

Só podem escrever o seu nome no cabeçalho

Só podem usar caneta ou esferográfica azul ou preta

Só podem utilizar o lápis nos itens indicados na prova

Não podem usar fita nem tinta corretora. Devem riscar.

Não podem abandonar a sala antes do tempo regulamentar.

Exames 2021        Advertências aos alunos



Exames 2021            Papel de prova

Nas provas com versões indicar a versão do enunciado

Distribuído pelos professores vigilantes

No final da prova escrever o número total de páginas

Verificar se alguma parte da prova se encontra

indevidamente escrita a lápis.



Biologia e Geologia – 11º ano (702)

Economia A – 11º ano (712)

Filosofia – 11º ano (714)

Física e Química A – 11º ano (715)

Geografia A – 11º ano (719)

História B – 11º ano (723)

História A – 12º ano (623)

Português – 12º ano (639)

Exames 2021            Provas c/ versões



Calculadoras/dicionários - ver indicações específicas

Atenção:

Física e Química A – 11º ano (715)

Matemática Aplicada às Ciências Sociais – 11º ano (835)

Matemática A – 12º ano (635)

Matemática B – 12º ano (735)

A ativação da funcionalidade modo de exame só pode ocorrer 

quando o aluno já se encontre sentado na sala onde vai ocorrer 

o exame e na presença do professor coadjuvante antes do inicio 

da prova 

Exames 2021                   Material a utilizar



Professores vigilantes

Elementos do órgão de direção

Membros do secretariado de exames

Professor coadjuvante

Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC)

No decurso da prova 

só é permitida a entrada de:

Nota:
Inspeção Geral de Educação e Ciência

Acesso livre e 

direto às salas 

Exames 2021            Aplicação das Provas



Exames 2021

A não esquecer:

Garantia os procedimentos de higiene e segurança!



A finalizar…

Cocktail – Long-drink refrescante Day Dream

Gratinado de Mexilhão e Delicias do mar

1º TCP
1º TRB 

https://view.genial.ly/60d6122f533a900de690d97f/presentation-basic-presentation

https://view.genial.ly/60d6122f533a900de690d97f/presentation-basic-presentation


Make change happen…

Bom trabalho!


