AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS
ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO DAMÁSIO – Lisboa - (400397)

ORDEM DE SERVIÇO N.º 2/2017
ASSUNTO: EXAMES 2017
Avisam-se os alunos que as Informações-Prova de equivalência à frequência do ensino básico,
as Informações-Prova de equivalência à frequência e exame a nível de escola do ensino
secundário, o calendário de realização das referidas provas e exames, na 1.ª fase, bem como
os Regulamentos das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário, estão
disponíveis para consulta nas vitrinas dos corredores, próximo do átrio principal da escola. Os
alunos que pretendam fotocópias de qualquer uma das referidas Informações-Prova deverão
dirigir-se à loja escolar. Conforme anteriormente transmitido, volta-se a comunicar que as
Informações sobre as provas finais e os exames finais nacionais podem ser consultadas em
www.iave.pt.
Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada dos alunos e
imediatamente antes da sua entrada na sala de prova, os alunos devem efetuar uma auto
verificação cuidada a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário para a
realização da prova, e de que não possuem qualquer material ou equipamento não
autorizado, em particular telemóveis. Os alunos deverão também assinar, já nos respetivos
lugares, o Modelo 05 do Júri Nacional de Exames, no qual declaram não estar na posse do
referido material/equipamento. Informa-se também, que a ocorrência de fraude ou tentativa
de fraude durante a realização das provas e exames da 1.ª fase impede os alunos de aceder à
2.ª fase, no mesmo ano escolar.
Mais se informa, que os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos
antes da hora marcada para o seu início. A chamada é efetuada 20 minutos antes da hora
marcada para o início da prova. Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é
permitida a entrada dos alunos, não podendo realizar a prova ou exame.
Em 19/05/2017
O Diretor

________________________
(António Pinto da Cruz)
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