
Reunião 

Provas de Aferição 5.º ano 

Pais e Encarregados de Educação 

12 de maio 2022 



Ordem de trabalhos 

1. Provas de Aferição do 5.º ano – informações 

 

 



Provas de Aferição – 5.º ano 

PRÁTICAS  

Educação Visual e Educação Tecnológica (53) 

  

ESCRITAS  

Matemática e Ciências Naturais (58) 



Calendarização – Prova prática – 5.º ano 

Hora de início Turma 
Prova 

Educação Visual e Educação Tecnológica (53) 

15h 

5.ºA 17 de maio – 3.ª feira 

5.ºB 18 de maio – 4.ª feira 

5.ºC 19 de maio – 5.ª feira 

5.ºD 20 de maio – 6.ª feira 



Provas de Aferição – Prática – 5.º ano 

EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (53) 

 Duração 90 minutos  

 1 alunos por carteira 

 Aplicador – professor que leciona a(s) disciplina(s) à turma 

 Classificadores – professores GR240 e/ou GR600 



Material a utilizar – 5.º ano 

EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (53) 

 Lápis HB 

 Borracha branca 

 Apara-lápis 

 Régua de 30/50 cm 

 Esquadro 

 Tesoura 

 Cola (em bâton ou líquida) 

 Lápis de cor (cx.12 cores) 

 Lápis de cera (cx.12 cores) 

 Canetas de feltro (cx.12 cores) 

 Cola (em stick ou líquida) 

REQUERIDO AO ALUNO 



Material a utilizar – 5.º ano 

EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (53) 

 1 exemplar da prova 

 Folhas de papel branca, de 80g, formato A4 

 Plasticina (3 cores diferentes por aluno) 

POR MESA/ALUNO 

 Papeis vários (jornais, revistas , papel lustro, papel crepe, …) 

 Materiais diversos (lã, rolhas, tampas, botões, tecido, …) 

Material em quantidade suficiente para permitir a escolha pelos alunos 

POR MESA DE APOIO 

REQUERIDO À ESCOLA 



Calendarização – Provas escritas – 5º ano 

Matemática e 

Ciências Naturais 

11h30 

3 junho 



Provas de Aferição – Escritas 

DURAÇÃO 

90 min  

As provas são constituídas por um único caderno 



Material a utilizar – Escritas – 5.º ano 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS (58) 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

 Lápis 

 Borracha 

 Apara-lápis 

 Régua graduada 
NÃO PERMITIDO  

corretor e calculadora  



Comparência dos alunos 



Comparência dos alunos - 5.º ano 

ESCRITA  

 Matemática e Ciências Naturais (58) 11h00 

14h30 

PRÁTICAS  

 Educação Visual e Educação Tecnológica (53) 



Identificação dos alunos 

Aluno indocumentado pode realizar a prova 

Comunicar ao 

Secretariado de Exames 

Cartão de Cidadão 

Documento emitido pelo Agrupamento com número interno 

Auto de identificação 

do aluno 

OBRIGATÓRIO 

Nas provas de aferição práticas os alunos serão ainda identificados 

com os números constantes das pautas de chamada 



Aplicação 

 mochilas 

 carteiras 

 estojos 

 suportes escritos (livros, cadernos ou folhas) 

 telemóveis / smartwatch 

 equipamentos multimédia 

telemóveis desligados 

Trazer só o material necessário para a realização das provas. 

devem ser colocados junto à secretária 

dos professores vigilantes. 

Os alunos não podem levar para a sala 



Identificação dos alunos 

A declarar que não têm na sua posse 

telemóvel nem qualquer outro 

material/equipamento não autorizado. 

Telemóvel ou meio de comunicação 

móvel detetado na posse do aluno, 

ligado ou desligado 

Os alunos assinam o Modelo 29/JNE 

Anulação da prova 

pela Diretora 

APÓS A CHAMADA E JÁ NOS RESPETIVOS LUGARES  



Aplicação 

- Professores vigilantes 

- Elementos do órgão de direção 

- Membros do secretariado de exames 

- Professor coadjuvante 

- Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC). 

No decurso da prova  No decurso da prova  

só é permitida a entrada de: 

Nota 
Inspeção Geral de Educação e Ciência 

Acesso livre e 

direto às salas  



Advertências aos alunos 

Os profs. vigilantes informarão os alunos 

Só podem escrever o seu nome no cabeçalho 

Só podem usar caneta ou esferográfica azul ou preta 

Só podem utilizar o lápis nos itens indicados na prova 

Não podem usar fita nem tinta corretora. Devem riscar. 

Não podem abandonar a sala antes do tempo regulamentar. 



Informações 

Portal do agrupamento: 

          https://aevalongo.dyndns.org 

Escola Básica de Sobrado - átrio principal 

Escola Secundária de Valongo - pavilhões F e C (1º andar) 



Dados globais - 5.º ano 

Turma 
N.º 

alunos 
Dias Prova Prof. Aplicador Prof. Classificador 

5.º A 25 17.maio 
Educação Visual e 

 Educação Tecnológica 
António Bastos 

Adelino Amaral 

Joaquim Sousa 

5.º B 17 18.maio 
Educação Visual e  

Educação Tecnológica 
Andreia Pereira 

Adelino Amaral 

Joaquim Sousa 

5.º C 19 19.maio 
Educação Visual e  

Educação Tecnológica 
António Bastos 

Adelino Amaral 

Joaquim Sousa 

5.º D 20 20.maio Educação Musical Andreia Pereira 

Adelino Amaral 

Joaquim Sousa 



OBRIGADO 
PELA ATENÇÃO 


