
PROVAS DE AFERIÇÃO 2016/2017 

 

 

Exmo.,(a) Sr. (a) Encarregado(a) de Educação: 

A fim de dar cumprimento ao exposto no GUIA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 2017 
informamos: 
 
Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material autorizado nas 
Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, I. P., devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar 
apenas o seu material. 
 
Para a realização das provas de aferição, 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 (smartwatch), 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, devendo os equipamentos aí colocados ser 
devidamente desligados. 
 
Antes do início das provas, durante o período de chamada dos alunos e imediatamente antes da sua 
entrada na sala ou local de realização de prova, os professores vigilantes devem solicitar aos alunos que 
efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário para a 
realização da prova e que não possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, em particular 
telemóveis. Ainda assim, para acautelar qualquer esquecimento, os alunos assinam, já nos respetivos 
lugares ou local de realização da prova, o Modelo 29/JNE, extraído do programa PAEB, confirmando que 
efetuaram a verificação referida. 
 
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. 
 

O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo regulamentar das 

provas. 

Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

 
Com os melhores cumprimentos 

 

O Diretor 

____________________________________________________ 

(José Filipe Rosado e Silva) 

 

Portalegre, 15 de maio de 2017 

 


