
PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DE
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DOS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO

Avaliação externa - Exames Finais Nacionais
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MUITO IMPORTANTE

Esta Informação não dispensa a leitura das orientações emanadas pela 
Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a Orientação n.º 024/2020, de 8 de 
maio 

Devido à situação epidemiológica em Portugal causada pela doença
COVID-19, as escolas devem promover medidas que garantam o
cumprimento das recomendações das autoridades de saúde
competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível
sanitário e de higiene, garantindo sempre condições de distanciamento
físico e assegurando a utilização obrigatória, por todos, de
equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras,
durante o período de permanência no estabelecimento de ensino,
incluindo nos espaços onde se realizam os exames. Devem acautelar,
ainda, a limpeza e desinfeção diárias e periódicas de todos os espaços,
equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja contacto
intenso, nomeadamente os espaços onde se realizam provas e exames.
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Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril (Estabelece as medidas excecionais e

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19).
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Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário (ENES)

• Biologia e Geologia (702)

• Filosofia (714)

• Físico e Química (715)

• Geografia A (719)

• MACS (835)

• Inglês (550)

• História da Cultura e das Artes (724)

• Português (639)

• Matemática (635)

• História A (623)

11.º ANO                                                            12.º ANO

Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e Secundário
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Exames a realizar na nossa escola:



Todo o processo inerente à realização de provas e exames finais nacionais requer

uma enorme responsabilidade, já que o não cumprimento rigoroso das regras

numa única sala ou escola poderá pôr em causa toda uma prova a nível nacional.

A qualidade do serviço de vigilância das provas nas salas de exame é

fundamental para a sua validade e garantia do princípio da equidade.

Neste sentido, é também importante garantir uma efetiva vigilância por parte dos

assistentes operacionais, nas zonas envolventes das salas de exame (corredores,

espaços exteriores adjacentes, acesso às instalações sanitárias), proibindo a

permanência ou circulação de pessoas não envolvidas no serviço de exames.
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Para a realização dos exames finais nacionais 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 (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.

SALAS E VIGILÂNCIAS

6
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches            Informação sobre o processo de realização de  Provas e Exames              Junho 2020



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.

ATENÇÃO

Se tocar ou for detetado algum destes dispositivos nas

mochilas dos alunos, ou seja, não estando na posse dos

alunos, tal ocorrência não determina a anulação da prova,

devendo ser tomadas as necessárias diligências para que a

prova continue a decorrer com a maior normalidade e silêncio.

SALAS E VIGILÂNCIAS
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Antes do início das provas e exames, durante o período de chamada e

imediatamente antes da sua entrada na sala de prova, os professores

vigilantes devem solicitar aos alunos que:

SALAS E VIGILÂNCIAS
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a) Procedam à desinfeção das mãos através da aplicação de solução

antisséptica de base alcoólica à entrada de todas as salas onde se

realizam as provas e exames;

b) Procedam à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas.

Nas situações devidamente comprovadas, em que o aluno não pode

utilizar a solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a utilização

de luvas, as quais devem ser disponibilizadas pela escola e colocadas

na presença do professor vigilante;



SALAS E VIGILÂNCIAS

▪ Nas salas, durante a realização da prova, não é permitida a entrada de

outras pessoas para além dos professores designados para a vigilância das

provas, diretor, subdiretor, adjuntos do diretor, membros do secretariado de

exames ou o professor coadjuvante, quando autorizado.

▪ Os inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência têm acesso livre e

direto às salas de provas e exames.

▪ As salas de prova devem permanecer com a porta aberta durante a sua

realização, incluindo o período de audição de ficheiros para a componente

de compreensão do oral.
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MUITO IMPORTANTE 

Em cada sala de exame deve estar disponível uma TESOURA, indispensável 

para a abertura dos sacos de enunciados, bem como materiais de proteção 

individual: solução antisséptica de base alcoólica e máscaras.
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CONVOCATÓRIA DOS ALUNOS 

A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 25 minutos antes da

hora marcada para o início da prova e devem ser seguidos os

procedimentos referidos anteriormente (desinfeção das mãos, ...)

respeitando o distanciamento físico recomendado pela Direção-Geral de

Saúde.

Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova,

30 minutos antes da hora marcada para o seu início e com máscara

devidamente colocada.
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Logística:

As salas de realização de provas e Exames serão as do bloco C.

A sala C2 deverá estar preparada para conter 11 lugares; A Sala C3 e C2,

apenas 4 lugares.

Atempadamente será entregue documento com a distribuição dos exames pelas 

salas e com o horário a cumprir para os toques da campaínha de acordo com o 

calendário.

Durante a realização de provas e exames deve evitar-se a circulação pelo 

corredor de acesso ao gabinete do Secretariado de Exames e ao gabinete da 

Direção devendo manter-se a porta fechada.



A equipa do Secretariado de Exames:

Graça Ferreira

Isilda Gonçalves

Mª Teresa Sanches (Coordenadora)

Natércia Caetano
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Contamos com a colaboração de todos!


