CALENDÁRIO PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO – 2020
ESCOLA SECUNÁRIA VITORINO NEMÉSIO
2020
(HORA LOCAL DOS AÇORES)
1.ª FASE (provisório)
Horas

13h00

2.ª feira – 06 de julho

3.ª feira – 07 de julho

4.ª feira – 08 de julho

5.ª feira – 09 de julho

6.ª feira – 10 de julho

2.ª feira – 13 de julho

3.ª feira – 14 de julho

9.º ano

9.º ano

9.º ano

9.º ano

9.º ano

9.º ano

Educação Visual (14)

Ciências Físico-Químicas
(11)

Geografia (18)

Matemática (92)

Inglês – Prova Escrita (21)

História (19)

Educação Tecnológica (13)

Matemática - NE (82)

9.º ano
15h30

Inglês – Prova Oral (21)

PAUTA DE CHAMADA
As pautas de chamada são afixadas com a antecedência de pelo menos 48 horas, relativamente ao início das
provas, nelas constam o dia, a hora e a sala. Quanto às provas que ocorrem no primeiro dia do calendário de cada
fase, as respetivas pautas são afixadas com 24 horas de antecedência.
ATENÇÃO
Para a realização das provas finais, provas a nível de escola e provas de equivalência à frequência, os alunos não
podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas
nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio,
incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc..

Horas

4.ª feira – 15 de julho

6.ª feira – 17 de julho

2.ª feira – 20 de julho

3.ª feira – 21 de julho

9.º ano

9.º ano

9.º ano

9.º ano

Francês – Prova Escrita (16)

Português (91)

Educação Física – Prova
Escrita (26)

Ciências Naturais (10)

13h00

15h30

5.ª feira – 16 de julho

4.ª feira – 22 de julho

5.ª feira – 23 de julho

Português - NE (81)

9.º ano

9.º ano

Francês – Prova Oral (16)

Educação Física – Prova
Prática (26)

PAUTA DE CHAMADA
As pautas de chamada são afixadas com a antecedência de pelo menos 48 horas, relativamente ao início das
provas, nelas constam o dia, a hora e a sala. Quanto às provas que ocorrem no primeiro dia do calendário de cada
fase, as respetivas pautas são afixadas com 24 horas de antecedência.
ATENÇÃO
Para a realização das provas finais, provas a nível de escola e provas de equivalência à frequência, os alunos não
podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas
nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio,
incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc..

