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Exmo. Sr. Encarregado de Educação

Duração das Provas


Pedimos que leia atentamente este
folheto.

90 min
Português

As Provas de Aferição são aplicadas a
todos os alunos do 5.º ano a nível
nacional e são obrigatórias.

Ciências
Naturais/
FísicoQuímicas

Local de realização das Provas
Os alunos realizam as provas na sua
sala de aula no seu horário normal.

(não há intervalo nem tolerância)

90 min
(não há intervalo nem tolerância)

Material
Calendário das Provas
Português

Segunda-feira,
Português

Dia 8 de junho às
11.00h

Escrita

Calculadora científica.



Os alunos cumprirão o horário normal das
atividades letivas.



Os alunos devem comparecer junto à sala da
prova 30 minutos antes da hora marcada
para o seu início.

(Tem um exercício de
áudio)

Ciências Naturais/FísicoQuímicas

Caneta/esferográfica de tinta
azul ou preta.

Informações IMPORTANTES:

Tipo de Prova

Português

Ciências
Naturais/
FísicoQuímicas

Quinta-feira,

Escrita
(Folha modelo da EMEC)



Após a hora de início do tempo regulamentar
da prova não é permitida a entrada dos
alunos.



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

Dia 12 de junho às
9.00h

Ciências Naturais/
Físico-Químicas

Caneta/esferográfica de tinta
azul ou preta.
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A Diretora
Os alunos não devem prestar provas sem
serem portadores do seu
cartão
de cidaSílvia
Lemos
dão ou de documento que legalmente o
substitua, desde que este apresente fotografia.
—————————————————————Tomei
conhecimento: (Assinatura legível do

Encarregado de Educação)




Em setembro, o MEC emite um Relató———————————————————

