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A opção correta, no momento certo! 

AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

1 

 

 

 

Avaliações Extraordinárias 

Informação aos formandos inscritos nas provas 

 
   A fim de cumprir todos os procedimentos relacionados com as avaliações extraordinárias, é de 

todo importante que cada um de vós tome prévio conhecimento do seguinte: 

 nos dias de avaliação extraordinária, os formandos têm de estar na escola às 9h30 ou às 

13h30, consoante se trate de provas das componentes de formação sociocultural e científica ou da 

componente de formação técnica, respectivamente; 

 as provas iniciam-se às 10h00 ou às 14h00 e têm o tempo regulamentar de 60 ou 90 

minutos, acrescido de 30 de tolerância; 

 aos formandos estão reservados 15 minutos de tolerância (10h00-10h15/14h00-14h15). No 

entanto, o tempo de atraso, no máximo 15 minutos, não é recuperado, ou seja, as provas continuam a 

ter a duração máxima de 90 ou 120 minutos; 

 a haver algum formando que exceda os 15 minutos de tolerância, fica automaticamente 

impedido de realizar a prova; 

 nos dias de realização das provas, os formandos só estão autorizados a usar as folhas de 

teste e de rascunho cedidas pela escola e esferográfica azul ou preta. Para além do exposto, todos os 

outros materiais são somente utilizados mediante a indicação prévia dos formadores; 

 antes de entrar na sala, os formandos devem desligar os telemóveis; 

 ao entrarem na sala, todos os bens pessoais (mochila, cadernos, livros, folhas, etc.) devem 

ser colocados junto à mesa do formador; 

 qualquer comportamento que venha a comprometer a regular realização da prova (tentativa 

para copiar, conversa com os colegas, barulho…) implica ordem de saída da sala e consequente 

anulação da prova;   

 iniciada a prova, e não se tendo verificado nenhuma situação que o exija, os formandos só 

estão autorizados a abandonar a sala depois de esgotado o tempo regulamentar (60  ou 90 minutos) 

ou depois de esgotado o tempo de tolerância (90  ou 120 minutos). Mais uma vez, o incumprimento 

do exposto tem como consequência a anulação da prova; 

 todas as regras expostas anteriormente têm a ver com o facto de querermos o melhor para 

os formandos, o mesmo é dizer contribuir para o aproveitamento escolar. Assim, é oportuno 

recomendar que todos encarem com seriedade as avaliações extraordinárias.  

 

 

Expressos os votos de enorme sucesso, subscrevo-me respeitosamente. 

    

O Director Pedagógico 

______________________________ 

(Tiago João da Costa Santos) 

ESCOLA PROFISSIONAL 

MONSENHOR JOÃO MAURÍCIO DE AMARAL FERREIRA 


