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1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

De acordo com Despacho (PR) n.o 43/2020 de 30 de abril e Plano Operacional para o 
Retorno Gradual às Atividades Presenciais no IPCA de 15 de maio de 2020 e posterior 
revisão de 04 de junho de 2020 encontra-se previsto o regime presencial para a avaliação 
na época de exames e na época especial de exames.

Desta forma, neste documento estabelecem-se boas práticas para a realização presencial 
dos referidos exames, ao nível de:

• Salas para realização dos exames;

• Receção e encaminhamento dos estudantes para a sala de exames;

• Preparação dos documentos para o exame;

•  Realização do exame.

2. SALAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

Tendo em conta o calendário de exames definido pelas Escolas e de acordo com os 
trâmites habituais, na marcação das salas para a realização dos mesmos, devem ser 
considerados os seguintes pontos:

2.1 A ocupação máxima das salas agora definida para o cumprimento do Plano 
Operacional e o número de estudantes inscritos em exames;

2.2 A possibilidade de existência, nas salas, de ventilação natural, com janelas e portas 
passiveis de abertura, sem originar correntes de ar;

2.3 A minimização da utilização dos equipamentos de ar condicionado e, quando 
utilizados, não selecionar a opção “recirculação de ar”;

2.4 A higienização das salas antes e depois da realização dos exames;

2.5 Assegurar que nas salas existe sempre: solução antissética de base alcoólica 
(SABA) para a higienização das mãos, desinfetante de superfícies, papel 
descartável e luvas.

3. RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS ESTUDANTES PARA A SALA DE EXAMES

Aquando da chegada dos estudantes para a realização dos exames deve-se, na receção 
das Escolas, informar acerca de:

3.1 Acesso às salas ser efetuado apenas 15 minutos antes da realização dos exames, 
até essa hora os estudantes devem permanecer no exterior do edifício evitando 
aglomerados;

3.2 Obrigatoriedade do uso de máscara;

3.3 Obrigatoriedade da higienização das mãos à entrada do edifício e à entrada da sala;
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3.4 Cumprimento do circuito para a entrada e saída da sala;

3.5 Cumprimento da distância física de segurança;

3.6 Ter somente o material indispensável e não proceder ao empréstimo de materiais 
durante exame.

4. PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O EXAME

Na preparação dos documentos o docente deve:

4.1 Solicitar folhas de exame e rascunho na receção da Escola em quantidade 
suficiente para todos os exames que irá ministrar na época de exames ou época 
especial de exames, tendo previamente à recolha, higienizado as mãos;

4.2 Colocar estas folhas em envelope(s) fechado(s);

4.3 Tentar, tanto quanto possível, fazer a impressão antes do exame e guardar em 
envelope fechado; alternativamente poderá fazer a impressão mais próximo do 
exame dando especial atenção à higienização das mãos prevista antes e depois da 
utilização da fotocopiadora/impressora.

5. REALIZAÇÃO DO EXAME

Para a realização o exame o docente deve:

5.1 Promover a ventilação natural através da utilização das janelas e portas passíveis 
de abertura, sem originar correntes de ar;

5.2 Minimizar a utilização dos equipamentos de ar condicionado e, quando utilizados 
não selecionar a opção “recirculação de ar”;

5.3 Distribuir os exames e folha de exame/rascunho nos lugares previstos para 
ocupação e previamente à hora do exame (até 15 minutos antes);

5.4 À medida que os estudantes entram na sala (está previsto que somente se podem 
dirigir à sala nos últimos 15 minutos antes do horário do exame) o docente deve:

5.4.1 Promover a higienização das mãos;

5.4.2 Garantir a utilização da máscara;

5.4.3 Assegurar a ocupação dos lugares mais afastados da zona de entrada na 
sala (tendo em conta o número de estudantes a realizar o exame);

5.4.4 Informar que, após a realização do exame, devem deixá-lo ficar em cima da 
mesa;

5.4.5 Informar que não devem permanecer no interior dos edifícios após a saída 
da sala;

5.5 No final do exame o docente recolhe-os, higienizando as mãos antes e depois, 
podendo também usar luvas, e coloca-os em envelope fechado;

5.6 Caso haja manifestação de sintomas de COVID-19 por parte de um estudante, 
o docente deve dar-lhe indicação para se dirigir para a sala de isolamento e 
proceder de acordo com o Plano Operacional para o Retorno Gradual às Atividades 
Presenciais.
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