
 

N.º 5/JM/2017/2018- 14/06/2018 

AVISO 
Avisam-se todos os alunos do 9.º ano de escolaridade que frequentam a Escola EB 2,3 Dr. Joaquim 
Magalhães, e respetivos encarregados de educação, que nos dias 22 e 27 de junho se realizam as 
Provas Finais do 3.º ciclo, de Português e Matemática respetivamente. 

Todos os alunos estão admitidos às referidas provas, pelo que deverão consultar as pautas de 
chamada, afixadas nos locais habituais, com a devida antecedência.  

No dia das provas os alunos deverão comparecer na escola 30 minutos antes do início da prova, ou 
seja, às 9h00. 

 

Os procedimentos a respeitar, pelos alunos, são os seguintes: 

- Consultar com a devida antecedência a pauta de chamada para tomar conhecimento da sala 

onde realizará as provas; 

- Comparecer na escola 30 minutos antes do início das provas (ver horário de início); 

- Responder à chamada, a efetuar 20 minutos antes do início da prova; após o seu início não será 

permitida a entrada de mais nenhum aluno, nem poderá realizar a mesma, não sendo permitida a 

sua presença na escola; 

- Fazer-se acompanhar por Cartão de Cidadão ou documento com fotografia para a respetiva 

identificação; 

- Não transportar telemóveis, nem quaisquer outros emissores de som; 

- Respeitar as instruções de realização das provas dadas pelos professores vigilantes; 

- Fazer-se acompanhar do material necessário para a realização das provas. 

A Direção 

PROVA Data 
Início da 

Prova 
Material 

Português 

(91) 
22.06.18 9h.30m 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

 

NOTA: Não é permitida a consulta de dicionário nem 

o uso de corretor. 

Matemática 

(92) 
27.06.18 9h.30m 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

 Material de desenho e de medição (lápis, 

borracha, régua graduada, compasso, esquadro e 

transferidor) 

 Calculadora que satisfaça as condições referidas na 

informação prova do IAVE 

 

NOTA: O uso de lápis só é permitido nas construções 

que envolvam a utilização de material de desenho; 

não é permitido o uso de corretor. 


