
 

De: Professora de Matemática                                                                    Data: 7-07-2017 

Para: Encarregado(a) de educação 
 

COMUNICADO 

Acompanhamento extraordinário, de preparação para os exames nacionais 2ªfase (12.º ano)  
 
 

Com vista ao apoio à preparação do Exame de Matemática, vimos por este meio, informar que estaremos 

disponíveis na escola nos dias abaixo referidos.  

Mais se informa que para a frequência destas sessões de apoio, o seu educando deverá fazer-se acompanhar de 

material necessário e adequado ao estudo e preparação do exame. Os alunos presentes deverão efetuar registo na folha 

de presenças em cada sessão frequentada. 

Assim, solicita-se a V.ª Ex. a autorização da participação do seu educando nas referidas sessões. 

 Autorizo /  Não autorizo, o meu educando ____________________________________________________, da 

turma _____ do _______º ano, a frequentar as sessões de apoio à preparação ao Exame Nacional de Matemática. 

Aproveitamos para relembrar o material necessário à realização do Exame Nacional de Matemática:  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Como material de 

escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. O uso de lápis só é permitido nas construções 

que envolvam a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser apresentado a tinta. O examinando deve ser portador de 

material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua, compasso, esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora gráfica. 

A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. Não é permitido o uso de corretor. 

Horário 
17/07 
2.ª F 

18/07 
3.ª F 

19/07 
4.ª F 

20/07 
5.ª F 

21/07 
6.ª F 

8.30-10.20     

Exame Nacional 

Matemática 

9H30 

9.30-10.20     
10.40-11.30 MAT MAT MAT MAT 
11.40-12.30 MAT MAT MAT MAT 
12.40-13.30     
13.30-14.20     
14.30-15.20     
15.30-16.20     
16.30–17.20     

 

         Assinatura do EE: ________________________ 

--- (recortar pelo tracejado e guardar) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Como material de 

escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. O uso de lápis só é permitido nas construções 

que envolvam a utilização de material de desenho, devendo o resultado final ser apresentado a tinta. O examinando deve ser portador de 
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A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. Não é permitido o uso de corretor. 


