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 Agrupamento de Escolas de Mangualde 
  

A- Considerações 

As provas de avaliação são apenas um dos vários itens de avaliação. Devem ler com cuidado o 

dispositivo e restantes documentos colocados na secretaria alunos. 

Os alunos fizeram a sua inscrição nas provas e exames de recuperação. Salienta-se que os alunos 

podem ser impedidos de realizar a prova, se não assegurarem as condições técnicas, ou  por 

excesso de faltas. 

Nos termos da Legislação - Portaria n.º 254/2016, os alunos terão que dispor das condições 

técnicas necessárias para a frequência do ESR@D, nomeadamente um computador com 

características multimédia, com câmara web, com microfone e acesso à Internet. Portanto, o 

aluno tem de garantir as questões técnicas para a realização da prova.  

Somos forçados a ter todas as provas na modalidade online. Todos sabemos que existem 

algumas limitações e dificuldades. Os nossos alunos são adultos e, dessa forma, serão tratados. 

Mas temos de definir regras que nos permitam agir em caso de necessidade. Compreendam 

que tudo faremos para evitar situações que ponham em causa a credibilidade das provas. 

 

B- Calendarização - Data e horário 

As provas são realizadas de acordo com o calendário distribuído e publicado. Todas as provas 

são às 20 horas e terão a duração de 90m, (em algumas situações poderão ter algum tempo 

de tolerância) 

 

C- Condições e regras de realização das provas. O aluno que não consiga reunir estas 

condições não pode realizar provas  

1. Realizar a prova num espaço isolado, tranquilo e em silêncio. A todo o custo evitar a entrada 

de pessoas. 

2. Ter o seu perfil moodle com fotografia pessoal visível e atualizada. 

3. Ter indicado à coordenação uma conta GMAIL e ter essa conta aberta no momento de 

entrada. 

4. Entrar na sala MEET que for indicada – até 15 min antes da hora e permanecer na sala 

durante toda a prova. 

5. Ter a câmara ligada durante toda a prova – por forma a permitir a confirmação da 

identidade- e o microfone ligado fisicamente. (No meet desligam). Têm sempre de 

responder caso o professor questione. Quem não conseguir ter a câmara ligada e o som 

ativado não faz prova. 
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6. Manter-se em silêncio durante a prova e evitar gestos exuberantes e perturbadores. 

7. Não falar durante a prova, a menos que seja para colocar alguma questão sobre estrutura 

da prova. (um erro, por exemplo). Usar o chat de preferência. 

8. Não usar o telemóvel para fazer provas.  

9. Não usar o telemóvel em qualquer outra situação, (ressalva-se as disciplinas em que 

tenham de fazer digitalização). De notar que os alunos que usam tablets, nomeadamente 

o IPAD, só o podem fazer se tiverem outro telemóvel para serem visíveis na câmara 

 

D- Procedimentos de entrada nas provas: 

 

1. Entrar no moodle como normalmente 

2. Procurar na página inicial as indicações de entrada na prova ou a indicação para consultar o 

mail. Normalmente é fornecido: 

a. O endereço para entrar na prova – basta clicar 

b. O endereço da sala Meet – basta clicar 

c. Uma eventual senha 

3. Estar na sala meet  até 15 min antes do início da  prova 

 

E- Outros pontos a ter em consideração 

1. Na generalidade das disciplinas a opção copy paste está cortada. A prova abre numa janela. 

Não conseguem fazer copiar /colar. Tal significa que devem ter instalado o teclado 

português. Caso contrário não consegue aceder a alguma acentuação. 

2. Estará sempre um professor, ou mais, na sala durante a prova. O professor vigilante fará o 

controlo da identidade, antes da prova, poderá em qualquer momento ligar o microfone do 

aluno e pode gravar excertos da realização da prova. 

3. Se a internet falhar durante a prova tudo o que responderem é automaticamente gravado. 

Não é preciso gravar nada e, no final, devem submeter.  

4. Quando acabarem a prova podem sair, comunicando ao professor vigilante. Por outros 

motivos, não devem sair da prova, pois a nova entrada embora tudo fique gravado pode ser 

impedida. O número de tentativas é muito limitado. Se o problema for grave, devem 

comunicar ao professor que, por sua vez, informa a coordenação para tentar acertar o 

processo.  

5. A prova desliga no final do tempo previsto. Antes devem submeter e terminar. Mas como 

se referiu, mesmo que o não façam, fica gravado o que fizeram. 
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6. Os alunos não têm logo acesso ao resultado da prova. Existem elementos na prova que têm 

de ser corrigidos pelo professor. Perguntas de escrita, por exemplo. Dessa forma, só depois 

da avaliação da totalidade da prova, é que ficarão a saber a classificação. 

7. Na prova existem todas as perguntas normais. Verdadeiro e falso, escolha múltipla, 

correspondência, escrita curta e desenvolvimento. Podem também ter de enviar ficheiros 

como treinaram nas aulas. 

8. Não precisam de utilizar outros programas e devem estar unicamente na “folha” digital de 

prova. Ressalva-se a situação de algumas disciplinas científicas em que poderá ser 

necessário utilizar calculadoras, a folha de cálculo excel ou fotografar documentos que serão 

anexados. 

9. A prova é um teste normal. Tem um peso que pode ser compensado por outros elementos 

de avaliação. Recorda-se que não podem ter classificação inferior a 4 valores. Terão também 

a possibilidade de fazer provas de recuperação ao módulo. 

10. Se for uma prova de recuperação de módulo (ou seja, um exame) a prova oral é obrigatória 

em Português e Inglês. No caso das provas de frequência, podem ser solicitadas, pelo 

professor, provas orais complementares. Podem ser aplicadas, por exemplo, em alunos com 

estatuto de trabalhador estudante, e que tenham muitas faltas, em alunos que não façam 

nenhuma prova em escolas, ou em que a monitorização via MEET falhe ou levante dúvidas. 

Será sempre um elemento adicional de avaliação, de curta duração e marcado e decidido 

pelo professor.  

11. O professor pode sempre solicitar a defesa oral da prova se assim o entender. 

12. O sistema guarda todas as vossas informações. Computador, cópias que façam da internet. 

Não é um sistema fechado, mas será em breve, e devem ter algum cuidado com essas 

questões que podem conduzir a anulações de provas. 

13. Alunos que tentem recorrer a qualquer tipo de fraude, em qualquer formato, terão a sua 

prova anulada e sujeitos a procedimento disciplinar. 

14. O não cumprimento das condições referidas, atitudes perturbadoras, ou o não cumprimento 

de indicações do professor vigilante conduzem à expulsão da sala MEET e anulação da prova. 

15. Qualquer tentativa de fraude detetada durante a prova, ou na fase da sua correção, 

implicará a anulação da prova e procedimento disciplinar. 


