PROVAS E EXAMES 2020
As pautas de chamada são afixadas na porta de acesso ao átrio da escola
Secundária Mouzinho da Silveira (porta principal da escola, junto à secretaria),
48 horas antes da data de realização das provas. Os alunos consultam as
pautas através dos vidros dessa porta.
Tal como sucede com as pautas de chamada relativas à componente escrita
das provas, as pautas de chamada relativas à componente oral dos exames de
língua estrangeira serão afixadas 48 horas antes da realização desta
componente.
Os alunos devem respeitar as indicações relativas aos percursos de acesso aos
blocos de realização dos exames (blocos B e F).
Os alunos devem estar junto ao bloco onde se realizam os exames 30 minutos
antes da hora de início da prova, com a máscara de proteção já colocada e
respeitando a distância de segurança entre eles.
Não será permitido retirar a máscara durante a realização das provas, exceto
no momento de verificação da identidade dos alunos.
A chamada é efetuada 25 minutos antes do início da prova. Após a hora de
início da prova, não é permitida a entrada dos alunos na sala de realização da
prova.
Os alunos devem trazer os telemóveis previamente identificados, através da
aposição de uma etiqueta onde devem constar os seguintes elementos: nome,
ano e turma.
Os alunos têm de proceder à desinfeção das mãos, através da aplicação de
solução antissética de base alcoólica, fornecida pela escola e colocada à
entrada do local de realização da prova.
Os alunos devem remover as luvas, caso se apresentem com elas. Se o aluno
for comprovadamente alérgico (comprovativo médico) à solução antissética de
base alcoólica, é admitida a utilização de luvas, fornecidas pela escola e
colocadas na presença dos professores vigilantes, dentro da sala de realização
da prova.
Não é permitida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel, nas
salas de exame.

