
Agrupamento de Escolas do Algueirão 

Informações para Alunos e Encarregados de Educação 

Realização das Provas de Aferição - 2022 

Informam-se os alunos e respetivos encarregados de educação que as provas de aferição escritas 

se realizarão nos dias 3 de junho (6ªf) e 8 de junho (4ªf), no seguinte horário: 

Dia 3/06 – das 9.30h às 11.00h – Português 85; 
                    das 11.30h às 13.00h – Matemática e Ciências Naturais (58) 
Dia 8/06 – das 9.30h às 11.00h – História e Geografia 87 
As provas têm a duração de 90 minutos, sem intervalo. 

 

Para a realização das provas de aferição, são obrigatórios os seguintes requisitos: 

• os alunos devem ser portadores do seu Cartão de Cidadão (CC), original e atualizado; 

• aos alunos que não têm CC já foi atribuído um nº interno, que deverão colocar no espaço 

do CC.; mesmo que, entretanto, tenham recebido CC, não o utilizam para esta(s) prova(s); 

o professor vigilante fornecerá esse número. 

• os alunos devem verificar/confirmar a sala de realização de prova através da pauta de 

chamada afixada na escola; 

• os alunos deverão comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes do início da mesma; 

não há tolerância de tempo; não é permitida a entrada de alunos após a hora de início da 

prova; 

• os alunos devem respeitar escrupulosamente as instruções dadas pelos professores 

vigilantes e/ou funcionários; 

• os alunos devem apresentar todo o material necessário para as provas, devidamente 

identificado, não havendo lugar a empréstimos ou partilhas. 

• As provas são escritas no enunciado, apenas com caneta azul escura ou preta que não se 

apague. 

Não é permitido: 

• trazer telemóvel ou outro equipamento de comunicação; os alunos que os trouxerem 

devem cuidar de os desligar antes de entrar na sala, tal como relógios com alarmes; 

• ter junto de si, durante a realização da prova, estojos, mochilas, malas, bonés, … ; 

• usar corretor nas provas escritas ou canetas de tinta que se possa apagar; 

• usar dicionários; 

• escrever elementos de identificação noutro espaço da prova que não seja o cabeçalho 

destacável da 1ª página de cada prova escrita; 

• sair da sala de prova sem autorização expressa do professor aplicador. 

 O Secretariado de Exames 

 

 


