ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO – 402977

PROVAS DE AFERIÇÃO - 2018
Ensino Básico – 8º ano

INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Excertos do Guia para a Realização das Provas de Aferição

CALENDÁRIO DAS PROVAS
 De acordo com o definido pelo Ministério de Educação os alunos do 8º ano de escolaridade realizam, este ano,
Provas de Aferição nas disciplinas de Matemática, Ed. Física e Ed. Visual, segundo o seguinte calendário:
Maio 2018
Todas as turmas:
21 (Parte A) e 24 ( Parte
B)
Ed. Física (84)

Junho 2018

90 min.

28 (8ºB), 29 (8ºA) e 30
(8ºC)

90 min.

Todas as turmas:
12

90 min.

Duração

Ed. Visual (83)

Duração

Matemática (86)

Duração

 Estas provas obrigam a uma ligeira alteração do normal funcionamento das atividades letivas, nomeadamente
no caso da Ed. Física.
 Os alunos devem comparecer às atividades letivas normais, salvo quando estas colidam com as provas.

CONVOCATÓRIA DOS ALUNOS
 Os alunos devem comparecer, junto à sala ou local
da prova, 30 minutos antes da hora marcada para
o seu início. A chamada é efetuada 20 minutos
antes da hora marcada para o início da prova.
Depois de iniciada a prova, não é permitida a
entrada a alunos. (Pontos 4.54 a 4.58 do Guia para
a realização das provas de aferição)
 O calendário que será afixado indicará a
hora a que os alunos se devem dirigir para a
sala ou ginásio.
 As salas onde têm de realizar as provas serão
divulgadas com as pautas de chamada, afixadas
no polivalente com antecedência mínima de 48
horas. (Ponto 4.24)

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS
 Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de documento que
legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. Os alunos de outras nacionalidades, sem
documento de identificação nacional, devem apresentar o número interno de identificação atribuído pela
escola. (Pontos 5.1 e 5.3)


Nas provas de aferição práticas (Ed. Física e Ed. Visual), os alunos serão ainda identificados com um colete
com os números constantes da pauta de chamada, a fim de poderem ser identificados pelas equipas de
classificação, durante o processo de observação.

 Na prova escrita de Matemática as respostas
são dadas no próprio enunciado da prova.
(Ponto 5.6)
 No cabeçalho da prova escrita de Matemática,
o aluno deve escrever, apenas na parte
destacável, o seguinte: nome completo, de
forma legível e sem abreviaturas; número do
cartão de cidadão e fazer a sua assinatura.
(Ponto 5.8)

ADVERTÊNCIAS AOS ALUNOS
 Acresce que os alunos: (Ponto 5.9)


não devem escrever o nome em qualquer outro local, para além do cabeçalho;



só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, nos itens indicados
na prova;



não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de
engano;



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

 Para a realização das provas, os alunos não podem ter junto de si: telemóvel, nem quaisquer outros sistemas de
comunicação móvel (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, relógios com comunicação wirelesssmartwatch, bips, etc.); quaisquer suportes escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou
folhas. Qualquer material não autorizado e desnecessário à realização das provas será recolhido, devendo os
equipamentos ser desligados. (Ponto 4.29)

MATERIAL NECESSÁRIO
 O material de que o aluno necessita para realizar a prova consta das Informações-Prova 2017/2018, existentes
na página do IAVE (http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/informacoes-2017-2018), afixadas no
polivalente e disponibilizadas na reprografia da escola.
Pede-se especial atenção para a lista de material necessário para a prova de Ed. Visual.

Material necessário para a realização das provas requerido ao aluno:
Ed. Física (84)
• calções ou fato de treino e t-shirt;
• ténis ou sapatilhas (se possível,
sapatilhas específicas para tarefas
de ginástica).
Não é permitida a realização da
prova sem o vestuário e o calçado
adequados.
Não é permitido o uso de qualquer
adereço que ponha em risco a
integridade física do aluno ou dos
colegas (fios, anéis, pulseiras,
relógio, etc.).

Ed. Visual (83)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matemática (86)

lápis de grafite de graduação HB;
Logo que disponíveis, serão dadas
lápis de grafite de graduação B;
informações, pelos professores de
borracha branca macia;
Matemática, sobre a estrutura da
apara-lápis;
prova, e ainda sobre o material
régua de 40/50 cm;
requerido e o material não
esquadro;
permitido para a sua realização.
compasso;
transferidor;
lápis de cor;
canetas de feltro;
caneta ou esferográfica de tinta preta;
pastel de óleo;
cola (em stick ou líquida, em tubo);
tesoura.

Os Encarregados de Educação e os alunos devem aceder à página do IAVE e atender às recomendações para
a realização das provas:
http://www.iave.pt/images/FicheirosPDF/Docs_Avaliação_Alunos/Info-provas/informacao_2_5_8/IC-PA-8Ano2018.pdf.
A coordenadora do Secretariado de Exames (Drª. Ana Gueidão) está disponível, na escola, para fornecer qualquer
informação adicional. Também podem ser colocadas questões sobre esta matéria por mail:
anagueidao@esviriato.pt.

