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Reapreciações de Exames Nacionais
Os alunos interessados em fazerem reapreciações de provas de exames devem enviar
cópia digitalizada da mesma, via e-mail, para o professor da respetiva disciplina, de
acordo com a listagem a seguir transcrita.

Nas disciplinas dos Grupos de Português e Matemática, devem prestar atenção às
regras estabelecidas, abaixo transcritas.

Professores disponíveis para reapreciação de exames nacionais:
Geografia A – Balbina.Neves@cic.pt
História da Cultura e das Artes – Paula.Oliveira@cic.pt
História A – Anabela.Pinto@cic.pt

_____________________________________________________________________

As professoras Emília.Macedo@cic.pt e Manuela.Saraiva@cic.pt , do Grupo Disciplinar
de Línguas Germânicas, ficam destacadas para a revisão de provas, no início de agosto.

_____________________________________________________________________

Os professores do Grupo Disciplinar de Ciências Humanas que estão disponíveis para
fazer as reapreciações dos exames de Filosofia são os seguintes:
Diana.Tavares@cic.pt
Luís.Veríssimo@cic.pt
Norberto.Faria@cic.pt
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Os professores Aníbal.Couto@cic.pt e Nuno.Cordeiro@cic.pt disponibilizaram-se para
revisão de provas aos exames respetivos de Desenho A e Geometria Descritiva A. No
caso do professor Aníbal Couto, ele prefere que seja presencial, pelo que os
interessados deverão combinar com ele.
____________________________________________________________________

As professoras Isabel.Cristina@cic.pt e Sara.Lopes@cic.pt estarão disponíveis para
revisão de provas de Biologia e Geologia, preferencialmente a distância.
___________________________________________________________________

Os professores de Física e Química disponíveis para ajudar na reapreciação dos
exames nacionais, dos alunos do CIC, são:

Ana.Cadete@cic.pt
António.Merim@cic.pt
Joaquim.Batista@cic.pt
Maria.Rui@cic.pt
Ricardo.Silva@cic.pt
___________________________________________________________________

Apoio aos Discentes que pretendam solicitar reapreciação da prova de Exame Nacional
de Português (639), Francês (517) ou Literatura Portuguesa (734).

REGRAS:
1. Os Docentes do GDLR – NES disponibilizam-se a distância (via correio eletrónico ou
Microsoft Teams) para prestar apoio (consultoria/parecer[es]) aos seus Discentes que
pretendam a reapreciação da sua prova de Exame Nacional;
2. Tal disponibilização não constitui um dever ou obrigação profissional - coincidindo,
aliás, com o período de férias dos Docentes -, mas tão-somente um apoio gratuito, e
sendo uma mais-valia do CIC o apoio gracioso de cada Docente aos seus Alunos;
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3. Por isso, cada Docente pode reservar-se ao direito de recusar prestar tal apoio,
independentemente da(s) sua(s) razão(ões);
4. Além do mais, a responsabilidade pela reapreciação (processo e alegações/texto) é
sempre do(a) Aluno(a) se for de maioridade, ou do seu(sua) Encarregado(a) de
Educação que manuscreve/digita e assina o pedido de reapreciação;
5. O(A) Discente deve, antes de mais,
a. verificar se a prova tem erros de soma de cotações ou erro(s) de
correção/classificação de algum item de escolha múltipla;
b. indicar, de acordo com os critérios gerais e específicos, bem assim como de acordo
com os cenários de resposta propostos, a(s) resposta(s) que considera mal
classificada(s);
c. enviar a digitalização da prova corrigida e classificada para o correio eletrónico do(a)
seu(sua) Professor(a) (de Português, de Francês ou de Literatura Portuguesa), com a
indicação do prazo-limite/dia em que deve formalizar o pedido de reapreciação.
6. O/A seu/sua Professor/a reverá a(s) resposta(s) indicada(s) pelo(a) Discente como
objeto de reapreciação e, no caso de a(s) considerar mal classificada(s), procederá à
revisão total da prova no sentido de ponderar e avaliar, dando o parecer, se valerá, ou
não, a pena prosseguir com o pedido de reapreciação, pois este implica uma nova e
global correção da prova, podendo a nova classificação ser superior, igual ou inferior;
7. O calendário para o envio da digitalização da prova corrigida e classificada é o
seguinte:
a. Dia 4 de agosto, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00;
b. Dia 5 de agosto, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.
8. O contacto de correio eletrónico do(a) seu(sua) Professor(a) para o envio da
digitalização da prova corrigida e classificada é:
Fernando.Carvalho@cic.pt
Ligia.Campos@cic.pt
Paulo.Pereira@cic.pt
Pedro.Figueiredo@cic.pt
Ricardo.Moreira@cic.pt
Teresa.Reis@cic.pt
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Apoio aos Discentes que pretendam solicitar reapreciação da prova de Exame Nacional
de Matemática A (635) ou Matemática B (735)

REGRAS:

1. Os Docentes do Grupo Disciplinar de Ciências Matemáticas do CIC disponibilizamse para prestar apoio de consultoria/parecer(es), online, aos Discentes que pretendam
a reapreciação da sua prova de Exame Nacional;
2. Tal disponibilização constitui um apoio gracioso de cada Docente aos seus alunos;
3. A responsabilidade pela reapreciação, processo e alegações, é sempre do(a)
Aluno(a) se for de maioridade, ou do seu(sua) Encarregado(a) de Educação que
manuscreve e assina o pedido de reapreciação;
4. O(A) Aluno(a) deve:
a. verificar se a prova tem erros de soma de cotações;
b. indicar, de acordo com os critérios gerais e específicos, bem assim como de acordo
com os cenários de resposta propostos, a(s) resposta(s) que considera mal
classificada(s);
c. enviar, para o email do seu professor de Matemática, a digitalização da fotocópia da
prova corrigida, acompanhada de um contacto telefónico, com a indicação do dia em
que deve formalizar o pedido de reapreciação.
5. Os Docentes do GDCM irão rever a(s) resposta(s) indicada(s) pelo(a) Discente como
objeto de reapreciação e, no caso de a(s) considerar mal classificada(s), procederão à
revisão total da prova no sentido de ponderar e avaliar, dando o parecer, via email ou
por contacto telefónico, se valerá, ou não, a pena prosseguir com o pedido de
reapreciação, pois este implica uma nova e global correção da prova, podendo a nova
classificação ser superior, igual ou inferior;
6. O calendário para o envio das provas é o seguinte:
a. Dia 4 de agosto, das 9h30 às 12h e das 14h00 às 17h.
b. Dia 5 de agosto, das 9h30 às 12h30;
7. Contactos para o envio das provas:
Fernanda.Belem@cic.pt
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Ana.Ribeiro@cic.pt
Idalina.Magalhães@cic.pt
Joana.soares@cic.pt
Helena.Castro@cic.pt
Fernando.Dinis.Carvalho@cic.pt
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