Escola Secundária com 3º Ciclo do
Ensino Básico de Pinhal Novo

Ano letivo 2017 / 2018
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS DO 8º ANO E RESPETIVOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Finalidade
As provas de aferição visam acompanhar o desenvolvimento do currículo providenciando informação detalhada acerca do desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos próprios
alunos.
Avaliação
Não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na classificação final da
disciplina;
Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas de aferição serão apresentados num relatório individual, o
qual será disponibilizado até ao início do ano letivo de 2018/2019.
Caracterização da prova
No quadro que se segue apresenta-se a estrutura e a duração das provas, assim como o material necessário e
não permitido.

Distribuição dos alunos, comparência na sala e material não permitido

Por regra, a distribuição dos alunos observa a constituição da turma;
Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada de alunos.
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 colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados,
ser devidamente desligados e devidamente identificados.
Quando se realizam
Disciplina
Educação Física

Dia
Entre 21 de maio e 5 de junho

Hora de comparência

Hora de início da prova

30min antes da hora marcada

oportunamente serão comunicadas as
datas e horas

9h30min

10h

Educação Visual
Matemática

terça-feira
12 de junho de 2018

Aspetos gerais
Os alunos têm que ser portadores do seu cartão de cidadão e do cartão de estudante.
As calculadoras utilizadas na prova de aferição de Matemática devem ser identificadas com o nome do
aluno.
As respostas são dadas no próprio enunciado da prova.
Durante a prova os alunos apenas podem usar o material autorizado, devendo cada aluno, na sala de prova,
utilizar apenas o seu material.
O aluno não pode abandonar a sala antes do fim do tempo regulamentar da prova.
A indicação na prova de elementos susceptíveis de identificarem o aluno ou o registo na prova de expressões
desrespeitosas e ou descontextualizadas pode implicar a anulação da mesma
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