AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE FRONTEIRA

Provas de Aferição
2º, 5º e 8º anos de
escolaridade

Informação aos Alunos e aos Encarregados de Educação
LEGISLAÇÃO:
•

GUIA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO - 2019;

•

DESPACHO NORMATIVO Nº3-A/ 2019, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

“2.1. As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por
todos os alunos do ensino básico, numa única fase, no 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade”,
nas seguintes disciplinas:

2º ANO
•

7 DE MAIO DE 2019 (3ª FEIRA) – Prova de Aferição de Expressões Físico-Motoras (28) – 9:30

•

9 DE MAIO DE 2019 (5ªFEIRA) – Prova de Aferição de Expressões Artísticas (27) – 9:30

•

17 DE JUNHO DE 2019 (2ª-FEIRA) – Prova de Aferição de Português e Estudo do Meio (25) – 10:00

•

21 DE junho 2019 (6ª-feira) – Prova de Aferição de Matemática e Estudo do Meio (26) – 10:00

5º ANO
•

21 e 22 de maio de 2019 (3ª e 4ª feira) – Prova de Educação Física (59) – 9:30

•

6 de junho de 2019 (5ª-feira) – Prova de Aferição de Matemática e Ciências Naturais (58) – 11:30

•

12 de junho 2019 (4ª-feira) – Prova de Aferição de História e Geografia de Portugal (57) -11h30

8º ANO
•

6 de junho de 2019 (5ª-feira) – Prova de Aferição de Português (85) – 9:30

•

12 de junho 2019 (4ª-feira) – Prova de Aferição de História e Geografia (87) – 9:30
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1.

Os alunos devem comparecer na escola 30 minutos antes do início da prova e dirigir-se à sala
onde será efetuada a chamada 20 minutos antes do início da prova;

2.

Devem ser portadores do documento de identificação (Cartão do Cidadão);

3.

Devem fazer-se acompanhar do material a utilizar na realização das provas. A saber:
2º Ano
Prova de Expressões Físico-Motoras

• calções ou fato de treino e T-shirt;
• ténis ou sapatilhas

Prova de Expressões Artísticas
•
•
•
•

lápis de grafite;
apara-lápis;
borracha;
tesoura.

Prova de Português e Estudo do Meio
• caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta;
• lápis;
• borracha;
• apara-lápis.

Prova de Matemática e Estudo do Meio
•
•
•
•
•

caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
lápis;
borracha;
apara-lápis;
régua graduada.

5º Ano
Prova de Educação
Física

• calções ou fato
de treino e T-shirt;
• ténis
ou
sapatilhas.

Prova de História e
Geografia de Portugal

Prova de Matemática e Ciências Naturais

• caneta ou esferográfica
de tinta azul ou preta.

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta;
• lápis;
• borracha;
• apara-lápis;
• material de desenho e de medição
(régua graduada, compasso, esquadro
e transferidor).

8º Ano
Prova de Português
• caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta.

Prova de História e Geografia
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• lápis, borracha e apara-lápis.

Cada aluno, na sala de prova, apenas pode utilizar o seu material.
1.

Os Encarregados de Educação devem consultar a Informação-Prova e toda a informação
disponível no placard que se encontra no átrio de entrada do Agrupamento de Escolas Básicas
Frei Manuel Cardoso ou junto do professor titular de turma/ diretor de turma;

2.

Deve ser dado conhecimento da Informação-Prova aos alunos e aos Encarregados de
Educação que o solicitarem;

3.

Não é permitido aos alunos o uso de telemóvel ou outro meio de comunicação móvel. A sua
deteção implica a anulação da prova;

4.

Os telemóveis são colocados numa caixa que será entregue ao funcionário e devem,
preferencialmente, estar identificados com o nome do aluno;

5.

Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova (mochilas, carteiras,
estojos, etc.) devem ser colocados junto à secretária dos professores ou entregues ao
funcionário;
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6.

Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.

7.

As pautas de chamada em suporte de papel são publicitadas em lugar de estilo da escola e
constituem o único meio oficial de comunicação das informações.

8.

Resultados globais das provas de aferição e ficha individual do aluno (Artigo 28.º, Despacho
normativo nº3-A/ 2019, de 26 de fevereiro de 2019):

8.1 Os resultados globais das provas de aferição, com informação agregada por turma e por
escola, são disponibilizados às escolas através de um relatório com dados quantitativos e
qualitativos relativos ao desempenho dos seus alunos.
8.2 A caracterização do desempenho de cada aluno é inscrita numa ficha individual,
considerando os parâmetros relevantes de cada uma das áreas curriculares e dos domínios
avaliados na prova.
8.3 A informação disponibilizada nos relatórios de escola e nas fichas individuais é complementar
às informações geradas pelo processo de avaliação interna dos alunos.
8.4 Os documentos a que se referem os números anteriores são disponibilizados às escolas pelos
serviços e organismos do Ministério da Educação até ao início do ano letivo subsequente ao
da realização das provas.
9.

Nas provas de aferição não há lugar a reapreciação (Ponto 4. do Artigo 46.º, Despacho
normativo nº3-A/ 2019, de 26 de fevereiro de 2019.

Fronteira, 2 de maio de 2019
O Diretor
João Pedro Polido
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