Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
Escola Básica de Alcáçovas
Provas de Aferição – 2.º Ano – 2016/2017
Português e Estudo do Meio | Matemática e Estudo do Meio
Exmo. Sr. Encarregado de Educação
No sentido de melhorar as condições de realização das provas de Aferição de Português e Estudo do Meio |
Matemática e Estudo do Meio (adiante designadas provas), envio um excerto da informação que deve
conhecer.
Esta, que hoje faculto, não dispensa a leitura das informações completas divulgadas na página do
agrupamento – www.aevianadoalentejo.edu.pt/- nem a consulta dos documentos disponíveis na página do
IAVE - http://provas.iave.pt/np4/163.html.
A professora da turma e a direção do agrupamento estão disponíveis para esclarecer as suas dúvidas.
A Diretora do Agrupamento
Maria Manuel Aleixo

Informações essenciais para alunos e encarregados de educação
DATA DAS PROVAS
Português e Estudo do Meio – 19 de junho de 2017 (2.ª feira), às 10.00 horas.
Matemática e Estudo do Meio – 21 de junho de 2017 (4.ª feira), às 10.00 horas.
APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA E HORÁRIO DAS PROVAS
Nos dias das provas, os alunos têm as atividades letivas habituais, de acordo com o respetivo horário.
Os alunos devem estar na escola 30 minutos antes da hora marcada para o início das provas.
A chamada faz-se 20 minutos antes da hora marcada para o início das provas

DURAÇÃO DAS PROVAS
As provas de aferição têm a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos de 45 minutos, com um
intervalo de 20 minutos.
Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos nas salas de
prova.
NÃO É PERMITIDO NENHUM ATRASO.
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Prova de Aferição – 2.º Ano
Português e Estudo do Meio | Matemática e Estudo do Meio
Tempo de prova
Abertura dos sacos

10:00h

Preenchimento do cabeçalho

10:00h – 10:05h (5 min)

Início da prova

10:05h

Compreensão do oral

10:05h – 10:20h (15 min)

Continuação da prova

10:20h – 10:50h (30 min)

Intervalo

10:50h – 11:10h (20 min)

Continuação da prova

11:10h (45 min)

Fim da prova

11:55h

MATERIAL NECESSÁRIO
PORTUGUÊS E ESTUDO DO MEIO

MATEMÁTICA E ESTUDO DO MEIO

Requerido ao aluno:
 caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta;
 lápis, borracha e apara-lápis.

Requerido ao aluno:
 caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta;
 lápis, borracha e apara-lápis;
 régua graduada.

Não permitido:
 corretor;
 dicionário.

Não permitido:
 corretor;
 calculadora.

Na sala de prova, cada aluno deve utilizar apenas o seu material.
Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos
não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação
móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com
comunicação wireless (smartwatch), bips, etc. Os objetos não estritamente necessários para a realização da
prova como mochilas, carteiras, estojos, etc., devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados
junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser devidamente
desligados.
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Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado na posse de um examinando,
quer esteja ligado ou desligado, pode determinar a anulação da prova pela Diretora do agrupamento.
Os alunos deverão também assinar, já nos respetivos lugares ou local de realização da prova, o Modelo
29/JNE, no qual declaram não estar na posse do referido material/equipamento, em particular
telemóveis.

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de documento que
legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. O cartão de cidadão ou o documento de
substituição devem estar em condições que não suscitem quaisquer dúvidas na identificação do aluno.
Para fins de identificação dos alunos não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão de cartão
de cidadão.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Os alunos não devem escrever o nome em qualquer outro lugar das folhas de resposta, para além do
cabeçalho.
Não podem abandonar a sala de prova antes de terminado o tempo regulamentar das provas
___________________ ____________________________________

Informações sobre Provas de Aferição de 2.º ano
(devolver o destacável à Professora Titular)

Aluno:______________________________________________Ano:______Turma:______
Escola: _______________________________________________________________________
Declaro que recebi o documento “ INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE AS PROVAS DE AFERIÇÃO
DE 2.º ANO”.

_________ de ____________________________ de 2017

Assinatura do Encarregado de Educação ______________________________________________
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