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PROVAS DE AFERIÇÂO 2016 
	

 
INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇAO – 2º Ano 

 
 
 
As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos os alunos do ensino 

básico, numa única fase, nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. 

As provas de aferição visam:  

• Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando informação regular 

ao sistema educativo; 

• Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos 

encarregados de educação e aos próprios alunos; 

• Potenciar uma intervenção pedagógica atempada dirigida às dificuldades identificadas para cada aluno. 

 

A ficha individual do aluno será disponibilizada aos encarregados de educação, pelas escolas, até ao início do 

ano letivo de 2016/2017. 

	

	

	

DATAS E HORÁRIOS: 

	
No 2º ano de escolaridade a realização das provas decorre na sala de aula habitual de cada turma. 
	
Provas de aferição de Português e Estudo do Meio: 6 de junho  

Provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio: 8 de junho 

Hora de comparência junto à sala: 10:00h.  

Hora de entrada na sala: 10:15h 

Hora de início da prova: 10:35h. 

Duração da prova: As provas têm a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos de 45 minutos com 

um intervalo de 20 minutos. 

Nos dias das provas, os alunos cumprem o seu horário habitual. À tarde retomam as atividades letivas. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

MATERIAL A UTILIZAR: 

 

Prova de Português e Estudo do Meio: 

Os alunos usam, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis, borracha e 

apara-lápis. 

Não é permitido: corretor e dicionário. 

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado. 

 

Prova de Matemática e Estudo do Meio: 

Os alunos usam, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis, borracha e 
apara-lápis; régua graduada. 

Não permitido: corretor e calculadora. 

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

• Os alunos devem obrigatoriamente fazer-se acompanhar por um documento de identificação  

(Ex: Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade ou documento que legalmente o substitua desde que 

apresente fotografia). 

• Nos dias das provas os alunos devem obrigatoriamente possuir o material necessário. 

• Nos dias das provas os alunos não devem ser portadores de telemóveis. 

• O atraso na comparência dos alunos às provas não pode ultrapassar 15 minutos, pelo que os 

alunos só poderão entrar na sala até às 10:50h. 

• Os alunos não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. 

• As folhas de rascunho, fornecidas pela escola, não são objeto de classificação e ficarão na posse dos 

alunos. 

 
Coimbra, 24 de maio de 2016                                           O Diretor do Agrupamento 
 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Provas de Aferição 2016 

 
 

Eu, __________________________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a)  
 
___________________________________________, nº _____ da Turma ____, declaro que recebi informação escrita  
 
relativa às Provas de Aferição. 
 
Coimbra, ______ de ________________ de 2016 
 
O Enc. de Educação:_____________________________________________ 


