
 

 

 

 

DE: Presidente da CAP 

CALENDÁRIO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 

 

 Provas escritas: 

 Português e Estudo do meio – 15-06-2022 (4ª feira) às 10:00 

 Matemática e Estudo do meio – 20-06-2022 (2ª feira) às 10:00 

Provas práticas: 

 Educação Artística – 2 a 11 de maio de 2022  

(consultar no site do agrupamento e/ou no estabelecimento frequentado) 

 Educação física – 2 a 11 de maio de 2022  

(consultar no site do agrupamento e/ou no estabelecimento frequentado) 

MATERIAL AUTORIZADO 

 

Durante a realização das provas de aferição os alunos: 

 Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material autorizado nas 

Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, devendo cada aluno, na sala de prova, 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; 

 Para a realização da prova de Português e Estudo do Meio (prova 25): caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta, lápis, borracha e apara-lápis. Não é permitido o uso de corretor e dicionário. 

 Para a prova de Matemática e Estudo do Meio (prova 26): caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, 

lápis, borracha, apara-lápis e régua graduada. Não é permitido o uso de corretor e calculadora 

  Prova de Educação Artística (prova 27): os alunos devem apresentar-se equipados com roupa confortável 

e com sapatilhas ou meias antiderrapantes e devem estar munidos de lápis de grafite, apara-lápis, borracha 

e tesoura. 

 Prova de Educação Física (prova 28): devem apresentar-se com calções e T-shirt ou fato de treino, calçando 

ténis ou sapatilhas, ou outro equipamento adequado para a prática de exercício físico. 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.) 

COMPARÊNCIA 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 faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova; 

 O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo regulamentar das provas 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 Os alunos devem ser portadores do seu cartão de cidadão ou de documento que legalmente o substitua, 

desde que apresente fotografia 

 

O Presidente da CAP 

___________________________________ 

(José Ribeiro Cardoso) 

 

 AVISO 
 N.º 2 

 DATA: 26.04.2022 

Pais e Encarregados de Educação - Alunos do 2º ano  



 
 

CALENDÁRIO 

 

 
Prova de Aferição Expressão Artística (27) 

2º Ano 
 

Estabelecimento Turma N.º Alunos 
Local de Realização da 

Prova 
Data Hora 

Igreja - Guilhufe IG2 18 Igreja - Guilhufe 
4 de maio 2022 

(4ª feira) 

9h00 - 10h30 
11h00 – 11h45 

Igreja - Guilhufe IG3 15 Igreja - Guilhufe 
13h30 – 15h00 
15h30 – 16h15 

Jardim Escola 
 João de Deus 

JD 17 
Jardim Escola  
João de Deus 

5 de maio 2022 
(5ª feira) 

9h00 - 10h30 
11h00 – 11h45 

Rans CR3 23 Rans 
6 de maio 2022 

(6ª feira) 

9h00 - 10h30 
11h00 – 11h45 

Boavista-Santiago BS1 10 Boavista-Santiago 
13h30 – 15h00 
15h30 – 16h15 

Convento-Bustelo CB1 9 Convento-Bustelo 
9 de maio 2022 

(2ª feira) 
13h30 – 15h00 
15h30 – 16h15 

Covilhô - Novelas CN1 7 Covilhô - Novelas 
10 de maio 2022 

(3ª feira) 

9h00 - 10h30 
11h00 – 11h45 

Torre - Urrô TU1 5 Torre - Urrô 
13h30 – 15h00 
15h30 – 16h15 

Galegos CG2 19 Galegos 
11 de maio 2022 

(4ª feira) 

9h00 - 10h30 
11h00 – 11h45 

Duas Igrejas DI2 20 Duas Igrejas 
13h30 – 15h00 
15h30 – 16h15 

 
Prova de Aferição – Educação Física (28) 

2.ºano 
 

Estabelecimento Turma N.º Alunos 
Local de Realização da 

Prova 
Data Hora 

Igreja - Guilhufe IG2 18 

Escola Básica  
Penafiel Sul 

6 de maio 2022 
(6ª feira) 

9h00 - 10h30 

Igreja - Guilhufe IG3 15 

11h00 – 12h30 

Torre - Urrô TU1 5 

Duas Igrejas DI2 20 

9 de maio 2022 
(2ª feira) 

9h00 - 10h30 

Galegos CG2 19 

11h00 – 12h30 

Covilhô - Novelas CN1 7 

Rans CR3 23 

10 de maio 2022 
(3ª feira) 

9h00 - 10h30 

Boavista-Santiago BS1 10 

11h00 – 12h30 

Convento-Bustelo CB1 9 

Jardim Escola 
 João de Deus 

JD 17 
11 de maio 2022 

(4ª feira) 
9h00 – 10h30 
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