
 

Escola Secundária 

 Maria Amália Vaz de Carvalho 
 

http://moodle.esmavc.org/ 

 

Ano letivo 2017-2018 

http://moodle.esmavc.org/


Informações da Norma 2/JNE/2018  

4. MATERIAL ESPECÍFICO AUTORIZADO 

Caso se venha a confirmar o uso de calculadora 

com características técnicas diferentes das 

previstas, a prova é ANULADA. 

Os alunos só podem levar para a sala de exame 

uma única calculadora. 

4.9. Máquinas de calcular: 

Nas provas dos exames finais nacionais de Economia A (712) e Física e 

Química A (715), Matemática A (635), Matemática B (735) e Matemática 

Aplicada às Ciências Sociais (835) só são autorizadas as calculadoras 

que respeitem as características técnicas previstas no ofício-circular S-

DGE/2017/4302.  



Exames nacionais e provas de equivalência à frequência 

- Informações -   

Realizam-se no ano terminal da respetiva disciplina, 
nos termos seguintes: 

 a) Na disciplina de Português da componente de 
formação geral.  

b) Na disciplina trienal da componente de formação 
específica. 

c) Em duas disciplinas bienais da componente de 
formação específica, ou numa das disciplinas bienais 
da componente de formação específica e na disciplina 
de Filosofia da componente de formação geral, de 

acordo com a opção do aluno. 



Normas 01 e 02 – Júri Nacional de Exames / 2018 

Despacho normativo n.º 1-A/2017 – visa aprovar 
o Regulamento das provas de avaliação externa 
e das provas de equivalência à frequência dos 
ensinos básico e secundário. 

Despacho n.º 5458-A/2017 –calendarização dos 
exames nacionais do ensino secundário, das 
provas de equivalência à frequência e da 
afixação dos respetivos resultados para o ano 
letivo de 2017/2018  



Despacho n.º 5458-A/2017 

Calendário de exames finais nacionais do ensino secundário 

1ª Fase 



Despacho n.º 5458-A/2017 

Calendário de exames finais nacionais do ensino secundário 

2ª Fase 



Afixação de pautas da 2.ª Fase: 3 de agosto 

de 2018 

Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação das provas da 2ª Fase: 24 de 

agosto de 2018 

Afixação das pautas da 1.ª Fase: 12 de julho 
de 2018 

Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação das provas da 1ª Fase: 10 de 
agosto de 2018 

Despacho n.º 5458-A/2017 



Os alunos excluídos por faltas em 

qualquer disciplina só podem 

apresentar-se ao respetivo exame 

final nacional no mesmo ano 

letivo, na 2.ª fase, na qualidade 

autopropostos. 



Classificação final das disciplinas 
sujeitas a exame nacional  (CFD).  

 

CFD= (7CIF+ 3CE)/10 

 

CIF  - classificação interna final  

CE – classificação de exame  
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3. Nos exames … e sempre que as Informações - Prova o 
prevejam, os alunos podem utilizar dicionários unilingues e 
ou bilingues, em suporte papel, sem qualquer restrição. 

5. c) Alunos de PLNM (Português Língua Não Materna) 

No caso de não existir dicionário de Português-Língua 
Materna do aluno, é permitido utilizar o dicionário de 
Português-Língua Segunda do aluno e Língua Segunda do 
aluno-Português. 

4.11. É permitido o uso de dicionários, nos termos definidos no:  

Despacho normativo n.º 4-A/2018, de 12 de fevereiro: 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa  

Artigo 31.º Material autorizado 
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9. CONVOCATÓRIA DOS ALUNOS 

9.1. Os alunos devem apresentar-se junto à sala ou 

local da prova, 30 minutos antes da hora marcada 

para o início da prova. 

9.4. Os alunos que se apresentam na sala após o 

início do tempo regulamentar não podem realizar a 

prova ou exame. 



Informações da Norma 2/JNE/2018  

10. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

10.1. Os alunos não podem prestar provas sem 

serem portadores do seu cartão de cidadão/bilhete 

de identidade ou de documento que legalmente o 

substitua, desde que este apresente fotografia.  

12. PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA 

ATENÇÃO 

Se não for indicada a versão (versão 1 ou versão 2) no 

cabeçalho da folha de prova são classificadas com zero (0) 

pontos todas as respostas aos itens de seleção. 
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13. Advertências aos Alunos 
6. SALAS E VIGILÂNCIA 

6.8. Não são autorizados,…,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.. 

ATENÇÃO  

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 pelo diretor da 

escola.  
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18. SUBSTITUIÇÃO DAS FOLHAS DE RESPOSTA 

19. DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

20. ABANDONO NÃO AUTORIZADO DA SALA 

CAPÍTULO III – REAPRECIAÇÃO E RECLAMAÇÃO DAS 

PROVAS E EXAMES 

45. COMPETÊNCIA PARA A REAPRECIAÇÃO DE PROVAS 

46. PROVAS PASSÍVEIS DE REAPRECIAÇÃO 

47. EFEITOS DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO 

48. FASES DO PROCESSO 

49. PEDIDO DE CONSULTA DA PROVA 

50. REALIZAÇÃO DA CONSULTA 

51. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO 
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 31. Aplicação de condições especiais na 

realização de provas e exames. 
 

33. Realização de provas e exames em sala à 

parte e reescrita de prova ou exame. 

SECÇÃO II  
APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROVAS E EXAMES 
(ALUNOS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 3/2008, COM 

PROBLEMAS DE SAÚDE E COM INCAPACIDADE FÍSICA 
TEMPORÁRIA). 

Diretor/a de Turma do  CT1 Ano 11º 
Profª Célia Neves 


