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Informação aos Encarregados de Educação 
Exames Nacionais  2021 

Irregularidades 
Dando cumprimento ao estipulado no n.º 6.9 da Norma 02 do Júri Nacional de Exames, informa-se: 
 “da necessidade de os alunos não serem portadores de telemóveis, smartwatchs ou outro 
equipamento proibido no dia de realização das provas e exames, tendo em conta a possibilidade de, 
inadvertidamente, se esquecerem destes equipamentos na sua posse durante a realização das provas 
e exames, o que, obrigatoriamente, implicará a sua anulação.”  
E ainda, nos termos do Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, Artigo 27.°, 
Irregularidades informa-se que:  
“3 - Para a realização de provas e exames, os alunos não podem ter junto de si suportes escritos ou 
equipamento tecnológico não autorizados, nem sistemas de comunicação móvel, nomeadamente 
computadores, telemóveis, relógios com comunicação a distância e aparelhos de vídeo ou áudio, quer 
estejam ligados ou desligados. 
4 - Os alunos, antes do início da prova, devem confirmar, assinando em modelo próprio JNE, que 
efectuaram a verificação e que não se encontram na posse de nenhum dos suportes ou equipamentos 
referidos no número anterior. 
5 — O não cumprimento do disposto nos n.ºs 3 e 4 constitui irregularidade, a qual determina a 
anulação da prova pelo diretor da escola (…). 
6 — A ocorrência de irregularidades, nos termos do número anterior, obriga à permanência dos alunos 
na sala até ao fim do tempo de duração da prova, ficando a prova anulada em arquivo na escola”. 
 

Convocatória dos alunos 
De acordo com o ponto 9.1, 9.2 e 9.4 da Norma 02/JNE/2021: 
- Os alunos devem apresentar-se na escola, junto à sala ou local da prova, 30 min antes da hora 
marcada para o seu início e com máscara devidamente colocada; 
- A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 25 min antes da hora marcada para o início da 
prova; 
- Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo regulamentar 
não podem realizar a prova ou exame. 
 

Esta informação e outras sobre a realização dos exames, podem ser consultadas na página da escola 
(escacilhastejo.org) 

 
4 de junho de 2021 

A Diretora 
 

Margarida Fonseca 
________________________________________________________________________________  

______________________________________________________, Encarregado de Educação do aluno 
______________________________________,nº ____, do ____º ano, Turma ____, declaro que tomei 
conhecimento da Informação aos Encarregados de Educação: Exames Nacionais – Irregularidades e 
Convocatória dos alunos. 
 

Data ___/___/ 2021 
O Encarregado de Educação             
O/A Aluno/a               


