
 

 

 

 

SECRETARIADO EXAMES 
(Resumo Informação- Prova e Informações Complementares do IAVE,I.P. 2019) 

 
 

Professores Aplicadores   

Prova 27 – Expressões Artísticas 

 As provas têm versões diferentes, consoante o dia da sua aplicação. Serão disponibilizadas 

atempadamente a Prova e o ficheiro áudio, nas diferentes versões, o Guião do Aplicador, os Critérios 

de Classificação e as Fichas de Registo de Observação pela Direcção. 

 As dúvidas que surjam no período de pré-aplicação da prova e em período de aplicação da prova 

devem ser apresentadas ao secretariado de exames da escola GPA. 

 A organização, a orientação e o acompanhamento dos alunos durante a aplicação das provas são da 

responsabilidade do professor titular da turma.  

 Os professores aplicadores devem apresentar-se no local de realização da prova com a 

antecedência de 60 minutos antes do início da prova para (em colaboração com o professor 

classificador) preparar o espaço e os materiais, de acordo com o esquema definido no Guião do 

Aplicador e com o anexo 1 da Informação Complementar da prova disponibilizada pelo IAVE, I.P. 2019. 

 Durante a realização da prova, o professor aplicador deverá ter consigo o Guião do Aplicador da 

versão que vai aplicar e respetivo ficheiro áudio. 

 Cabe ao professor aplicador dar indicações para o início da prova, bem como orientar e acompanhar 

a realização das tarefas por parte dos alunos, em articulação com a equipa de classificadores. 

 A prova tem a duração de 135 minutos (1ª parte 90 minutos e 2ª parte 45 minutos), com um 

intervalo de 30 minutos. 

 A primeira parte da prova requer um espaço físico amplo e com boa qualidade acústica. 

 A segunda parte da prova requer um espaço com: mesas e cadeiras, podendo estar 2 alunos por 

mesa; mesas de apoio para material comum; espaço para circulação. 

 Os alunos devem apresentar-se equipados com roupa confortável com identificação de acordo com 

a numeração da turma e com sapatilhas ou meias antiderrapantes. 

 

As presentes informações não substituem uma leitura atenta das orientações do IAVE, 

nomeadamente a Informação-Prova e Informação Complementar que se encontram disponíveis na 

página web desta instituição. 

 

 


