Agrupamento de Escolas D. António Taipa
(Código 150769)
Praceta da Escola Secundária, 21 – 4590-314 FREAMUNDE

INFORMAÇÃO PROVAS DE AFERIÇÃO - 2019
INFORMAÇÃO PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS SOBRE AS PROVAS DE AFERIÇÃO- 2.° ANO
No sentido de melhorar as condições de realização das Provas de Aferição, sugere-se aos alunos e
encarregados de educação, a leitura desta informação e a consulta dos diversos documentos disponíveis tais
como o Guia para a realização das Provas de Aferição 2019 do JNE, também os documentos afixados no
placard da escola.
1. PROCEDIMENTOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
Os encarregados de educação devem:
 Confirmar que o seu educando é portador de um documento de identificação com fotografia (CC).
 Garantir que o CC se encontra em bom estado e não suscite quaisquer dúvidas na identificação do aluno.
 Providenciar que o aluno é portador de todo o material necessário para a realização das provas:
Português e Estudo do Meio
(25)

 caneta ou esferográfica de tinta
azul ou preta;
• lápis, borracha eapara-lápis.
Não permitido:
• corretor;
• dicionário.

Matemática e Estudo do
Meio (26)

 caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta;
• lápis, borracha e apara-lápis;
• régua graduada.
Não permitido:
• corretor;
• calculadora.

Expressões Artísticas
(27)
 lápis de grafite;
 apara-lápis;
 borracha;
 tesoura.

Expressões FísicoMotoras (28)
 calções ou fato de treino e
t-shirt;
 ténis ou sapatilhas.
 Não permitido:
- uso de qualquer adereço que
ponha em risco a integridade
física do aluno ou dos colegas
(fios, anéis, pulseiras, relógio,
etc...).
- realização da prova sem o
vestuário e o calçado
adequados.

2. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO
 Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 min antes da hora marcada para o seu início.
 O início das provas obedece ao seguinte horário:
Provas de
Aferição

Português e
Estudo do Meio
(25)

Matemática e Estudo do
Meio (26)

Fase única

2ªf - 17 de junho
10h00

4ªf - 19 de junho
10h00

Expressões Artísticas
(27)

Expressões FísicoMotoras (28)

6 de maio

10 de maio

3. PROCEDIMENTOS A CONSIDERAR
 Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos.
 Sempre que o aluno seja portador de telemóvel deverá previamente entregar aos responsáveis da escola o
mesmo devidamente identificado. Ao entrar na sala, o aluno deve declarar que não possui telemóvel,
assinando para o efeito o Modelo 29/JNE.
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4. DURAÇÃO DAS PROVAS
 As provas de aferição têm a duração estabelecida no quadro que a seguir se apresenta:
2.° ANO - PROVAS DE AFERIÇÃO ESCRITAS
Duração


Português e Estudo do Meio



Matemática e Estudo do Meio




Duas partes de 45m (90 min) intervalo de
20min.
Compreensão do oral (Português e EM)

2.° ANO - PROVAS DE AFERIÇÃO PERFOMATIVAS
Expressões Artísticas

Expressões Físico- Motoras

Duração
 90+45 min (intervalo de 30min);

Duração máxima 60 min - inclui organização e
transições entre tarefas (30 min tolerância).

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS





Na classificação das respostas aos itens são atribuídos códigos que correspondem a desempenhos
específicos.
Os códigos são definidos em função dos objetivos de cada item.
A caracterização do desempenho de cada aluno será apresentada num relatório individual (Relatório
Individual da Prova de Aferição).
Os
relatórios
individuais,
contendo
informação
de
natureza
qualitativa,
serão enviados às escolas, que, por sua vez, através dos seus professores, os divulgarão junto dos
alunos e dos encarregados de educação.

Freamunde,
O secretariado de exames
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