REGRAS PARA A CONSULTA DE TESTES DO 4º ANO DO MIM


A consulta de testes realiza-se sempre numa sala de auto-aprendizagem, de forma
programada, em articulação com o Gabinete de Informática e mediante inscrição
obrigatória prévia por parte dos alunos interessados.



A inscrição realiza-se na intranet e num prazo que será definido caso a caso.



Os alunos inscritos devem comparecer na sala de auto-aprendizagem indicada com uma
antecedência de 5 minutos em relação à hora de início da consulta. Os alunos que não
cumpram o horário estabelecido não poderão realizar consulta de teste.



O tempo de consulta de cada teste será definido pelo coordenador de ano e nunca deve
exceder 15 minutos. No final desse tempo o teste ficará indisponível.



Quando houver uma sessão de consulta de vários testes de forma sequencial, a sequência
é estabelecida previamente pelo responsável de Módulo/Bloco ou coordenador de ano e
não pode ser alterada, tendo os alunos inscritos na sessão que estar presentes durante
todo o tempo que ela durar.



Os alunos poderão pedir revisão de perguntas na plataforma de avaliação.



A consulta de testes é individual, não sendo permitido qualquer tipo de comunicação
entre os alunos durante as sessões.



Durante as sessões de consulta de testes não será permitido tomar notas, transcrever
perguntas ou, de algum modo, reproduzir parte ou a totalidade dos testes.



Não é permitida a utilização de qualquer material como livros ou apontamentos.



Não é permitido o uso de telemóvel ou de qualquer equipamento eletrónico de
comunicação.

Nota 1: Os alunos que, tendo feito inscrição para fazer consulta de teste, não
compareçam sem uma justificação aceite pelo Coordenador de Ano, não poderão realizar
mais nenhuma consulta de testes nesse ano letivo.
Nota 2: O não cumprimento destas regras bem como a adoção de qualquer atitude que
ponha em causa a confidencialidade dos testes consultados implicará a anulação de
qualquer outra consulta de testes por parte de todos os alunos que frequentam esse ano,
até ao final do ano letivo.

