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Assunto: Provas Finais de Português e Matemática 
 

Informação aos Encarregados de Educação dos alunos do 6.º ano 
 
As provas finais de Português e de Matemática realizam -se em duas fases, com uma única chamada, 
sendo a 1.ª fase, em maio, obrigatória para todos os alunos, e a 2.ª fase, em julho. 
 
Calendário das Provas 

 
 
Duração das Provas 
 
As provas têm duração de 90 minutos aos quais acresce 30 minutos de tolerância 
 
Procedimentos 
 
- As provas terão início às 09.30 h; 
- Os alunos deverão apresentar-se na escola sede do Agrupamento 30 minutos antes da hora marcada 
para o início da prova, ou seja, às 09.00 h; 
-A chamada será realizada 15 minutos antes da hora marcada para o início da prova, ou seja, às 09.15 h;  
-O atraso na comparência dos alunos às provas não pode ultrapassar os 15 minutos, após a hora do 
início das mesmas, ou seja, 09.45 h. A estes alunos não é concedido nenhum prolongamento especial, 
pelo que terminam a prova ao mesmo tempo dos restantes. 
 
Material necessário à realização das Provas 
 

 
 
-O papel de rascunho das provas e fornecido pela escola; 
 
-Os alunos não deverão ser portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido) no dia de 
realização das provas, tendo em conta a possibilidade de inadvertidamente se esquecerem destes 
equipamentos na sua posse durante a realização das provas e exames, o que, obrigatoriamente, leva 
à sua anulação. 
 
 
 

1.ª Fase 
 
Português – 19 de maio 
Matemática – 21 de maio 

2.ª Fase 
 
Português – 13 de julho 
Matemática – 15 de julho 

Português 
 
Canetas ou esferográficas de tinta indelével preta 
ou azul 

Matemática 
 
Canetas e esferográficas de tinta indelével preta 
ou azul. Lápis, borrachas, apara-lápis, régua 
graduada e compasso, esquadro e transferidor; 
Calculadora. 
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 Identificação 
 
Os alunos do 6° ano devem trazer um documento de identificação com fotografia. 
 
Informações gerais sobre a realização das provas 
 
- Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado na posse de um aluno, 
quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pela diretora; 
- Nas provas finais as respostas são dadas no próprio enunciado; 
-Os enunciados não são substituídos, pelo que, em caso de engano os alunos riscam o que não 
interessa; 
 -A hora de início e conclusão da prova está escrita no quadro; 
-Nenhum aluno pode abandonar a sala antes do fim do tempo regulamentar da prova. Se, apesar de 
advertido, algum aluno teimar em abandonar a sala antes do fim do tempo regulamentar da prova, tal 
facto será comunicado à diretora que atuará em conformidade; 
-Ainda que só tenha preenchido o cabeçalho, o aluno deve obrigatoriamente, entregar a prova; 
-A indicação no papel de prova de elementos suscetíveis de identificarem o examinando implica a 
anulação da prova pelo Júri Nacional de Exames; 
- A utilização de expressões despropositadas, descontextualizadas ou desrespeitosas no papel da 
prova pode implicar a anulação da mesma, por decisão do Júri Nacional de Exames; 
-Qualquer fraude cometida ou tentada leva à suspensão imediata da prova, tendo o aluno que 
permanecer na sala até ao final; 
-Quando terminar o tempo de duração da prova, os alunos mantêm-se nos respetivos lugares, até que o 
professor lhes dê autorização para abandonarem a sala (após a recolha dos enunciados); 
-Lembramos que, para a realização das provas finais de ciclo, provas a nível de escola e provas de 
equivalência à frequência, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não 
autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação 
móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com 
comunicação wireless, bips, etc.. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova 
como mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados 
junto à secretária dos professores vigilantes, sendo que os equipamentos de comunicação deverão aí 
ser colocados devidamente desligados. 
 
 
Afixação dos resultados 
 

 
 

Santa Maria da Feira, 12 de maio de 2015 
 

                                                                                                                                  A Diretora 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                     (Regina Gonçalves) 

1.ª Fase 
 
16 de junho 

2.ª Fase 
 
27 de julho 
 


