INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

CEE: 48 - 2018/19 - DELF - Diplôme d'études en langue française - B1
Exmo.(a) Encarregado(a) de Educação
Como decerto já é do conhecimento de V. Exa., o(a) seu(sua) educando(a) poderá realizar o Exame
DELF, do Ministério da Educação Francês, no dia 9 de maio de 2019.
Este Exame é composto por quatro partes – Compréhension de l’oral, Compréhension des écrits,
Production écrite (realizadas no exame escrito) et Production orale (realizada no exame oral) – as quais serão
concentradas na Escola Secundária de Madeira Torres em Torres Vedras, para todos os alunos que na Zona
realizam estes exames.
•

Chegada à Escola Secundária Madeira Torres: entre as 10h45m e as 11h00m

No dia deste exame, os alunos serão transportados para a Escola Secundária Madeira Torres
acompanhados pela professora Elisabeth Gomes. É fundamental que os alunos cheguem à Escola até às
9:00h, uma vez que uma chegada mais tardia provocará certamente um aumento de ansiedade, que poderá
afetar o desempenho dos alunos na realização do Exame.
•
•
•
•
•

Entrada para realização do Exame: 11h 20m
Início do Exame escrito: 11h 30m
Términus do exame escrito: 13h 15m
Almoço: 13h 30m às 14h 30m
Início do Exame Oral: 14h 30m

O Custo deste exame é de 43€

Não é autorizada a entrada de alunos depois de iniciado o Exame.
•
-

Material necessário (a providenciar pelos alunos):
Caneta preta ou azul;
Lápis;
Borracha;
Afia (com depósito).

•
-

Material não permitido na Sala de Exame:
Qualquer aparelho eletrónico, telemóveis, comida ou bebidas (exceto água).
A parte respeitante à Production orale realizar-se-á após o exame escrito.

• Regresso à Escola Internacional de Torres Vedras:
- O regresso à escola será assegurado pela EITV após a realização da prova oral.
- Caso queira que o seu educando(a) fique na cidade deverá preencher a declaração em anexo
- Caso o exame venha a terminar após o início das rotas do transporte escolar deverão os alunos ser
recolhidos na escola pelos Encarregados de educação.
• Outras informações:
- Identificação: Os alunos devem fazer-se acompanhar, em todas as partes do Exame, de um
documento identificativo (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte)
- Farda: Os alunos devem apresentar-se com as seguintes peças da Farda da Escola: camisa e
pullover e calça ou saia.
- Contacto telefónico da Professora Elisabeth Gomes: 913492308.
Com os melhores cumprimentos,

EITV, 19 de março de 2019
Professora

Elisabeth Gomes
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AUTORIZAÇÂO
Válida para: quarta-feira, dia 09 de maio de 2019

Nome do alun@:

Autorizo o(a) meu(minha) educando(a) a ficar na Cidade de Torres Vedras após a
realização do Exame DELF

Sim:
Ano/Turma:

O(A) Enc. de Educação:

__________________________________________________________________
Não: 
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