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 Agrupamento de Escolas de Mangualde 
  

I – Procedimentos e calendarização de avaliação - 2º período 2020-21 

1- As provas decorrem no calendário previsto e publicado na secretaria online. Nota: Alguns 

alunos terão de realizar as provas em horário ou dia diferente por sobreposição prevista de 

provas.  

2- O calendário global de provas de frequência é o seguinte.  

 

 
Horário base: 20 horas. Duração base: 90 min. Como referimos, temos casos de alunos que fazem a 

horas diferentes 

 

NOTAS: 

-os alunos foram sucessivamente avisados para a necessidade de inscrição nas provas e nos exames; 

-o calendário de provas foi publicado com muita antecedência; 

-os alunos que fazem exames foram informados do calendário genérico e de algumas limitações à 

realização de provas; 

-aqueles que comunicaram sobreposições, ou outros impedimentos, verão a sua situação atendida se 

for possível. Quem não comunicou atempadamente não terá possibilidade de resolver o problema; 

-os alunos que se inscreveram para provas de frequência já receberam o seu calendário. Os alunos 

que se inscreveram para exames sabem o calendário geral e serão informados sobre as provas que 

podem realizar; 

-os alunos com excesso de faltas não poderão realizar as provas. 

 

3- Existem teoricamente 3 tipos de provas: 

A- Provas online em casa – sujeitas a regras que se indicarão. Nomeadamente os alunos devem estar 

num espaço sem ruído, isolado e ter a câmara ligada. 

B- Provas online na escola. As escolas que concordarem vão possibilitar realizar provas nos 

computadores da escola. 

C- Provas em papel na escola. Todas as provas serão feitas no enunciado, não sendo necessário levar 

folhas de testes. 

4- Durante o ano pretende-se que todos os alunos consigam fazer provas em escolas. (pretendemos que 

façam metade das provas em escola). Infelizmente no segundo período as provas serão online, por 

questões de segurança COVID. No entanto, alunos que desejem fazer no agrupamento de escolas de 

Mangualde poderão fazer. 


