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                           SÍNTESE INFORMATIVA- PROVAS DE AFERIÇÃO               

Despacho Normativo nº7-A/2022 de 24 de março 
 

AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS- 2º ano 
 

A – INFORMAÇÔES GERAIS: 
No presente ano letivo, os alunos realizam provas a: 
Prova de Português e Estudo do Meio –dia 15 de junho às 10h 
Prova de Matemática e Estudo do Meio -dia 20 de junho às 10h 
 
B - NORMAS E PROCEDIMENTOS: 

• Os alunos devem comparecer no estabelecimento de ensino 30 minutos antes da hora marcada 
para o início das provas. 

• A chamada far-se-á, por ordem da pauta de chamada, 20 minutos antes da hora marcada para o 
início da prova.  

• É muito importante que os alunos sejam pontuais.  

• O atraso na comparência dos alunos às provas não pode ultrapassar a hora do início da 
mesma. Os alunos que se apresentam na sala de realização da prova após o início do tempo 
regulamentar não podem realizar a Prova. 
 
C-IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS: 
Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão/bilhete de 
identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. 
Os alunos que não disponham de cartão de cidadão/bilhete de identidade, podem, em sua 
substituição, apresentar título de residência, passaporte ou documento de identificação do país de 
que são nacionais ou em que residem e que utilizaram no ato de inscrição. Neste caso, devem ser 
igualmente portadores do documento emitido pela escola com o número interno de identificação 
que lhes foi atribuído. 
 
D-CHAMADA DOS ALUNOS 

•  Serão afixadas pautas de chamada com os nomes dos alunos e a indicação das salas onde os 
mesmos realizam as provas. Os alunos devem consultar estas pautas, 1 dia antes da data de 
realização dos exames e, se necessário, pedir ajuda aos professores para esclarecimentos; 

• Antes do início das provas, durante o período de chamada dos alunos e imediatamente antes da sua entrada 
na sala ou local de realização de prova, os professores vigilantes devem solicitar aos alunos que efetuem 
uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário para a realização da 
prova e que não possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis. 
Ainda assim, para acautelar qualquer esquecimento, os alunos assinam, já nos respectivos lugares ou local 
de realização da prova, o Modelo 29/JNE, extraído do programa PAEB, confirmando que efetuaram a 
verificação referida. 

• Os telemóveis entregues aos responsáveis da escola devem ser identificados e colocados no local 
considerado mais adequado. 

•  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 às secretária dos professores vigilantes. 



• Na mesa ou carteira os alunos só poderão ter o material autorizado para a realização da prova 
conforme consta nas Informações- Prova de Aferição. 
 
E-DURANTE A PROVA 

• Os alunos devem realizar a prova em absoluto silêncio, não podendo conversar uns com os 
outros; 

• Os professores aplicadores (vigilantes) não podem prestar qualquer esclarecimento que ajude os 
alunos a resolver a prova; 

• Os alunos devem responder às perguntas das provas, não fazendo qualquer outro comentário; 

• O aluno não pode, indicar no papel de Prova quaisquer elementos susceptíveis de o identificarem; 

• O aluno realiza as provas no enunciado da prova. 
 
F-INSTRUÇÕES GERAIS A DAR AOS ALUNOS 

Cada prova é constituída por duas partes, apresentadas num único caderno. No fim da 
primeira parte, há um intervalo de 20 minutos. Tens 45 minutos para responder a cada 
parte. Todas as respostas são dadas no enunciado da prova. Como material de escrita, 
utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de 
corretor. Risca o que pretendes que não seja classificado. Apresenta as respostas de 
forma legível. A folha de rascunho não pode ser entregue para classificação. Apenas o 
enunciado da prova será recolhido. 
 

G-INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A PROVA DE PORTUGUÊS E ESTUDO DO 
MEIO — Prova 25 
 Nos primeiros 10 minutos, vais realizar tarefas de Compreensão do Oral, de acordo com a 
sequência seguinte:  
— primeira audição do texto; 
— audição de cada pergunta com tempo para responderes; 
— segunda audição do texto para verificares as respostas. 
Na Compreensão do Oral, as instruções, o texto e as pausas para resposta fazem parte da 
gravação.   
 
 
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A PROVA DE MATEMÁTICA E ESTUDO DO MEIO 
— Prova 26 
Como material de desenho e de medição, podes usar lápis, borracha, apara-lápis e régua 
graduada. Nas respostas em que é permitida a utilização do lápis, se precisares de fazer 
alguma alteração, apaga e escreve a nova resposta. 
 
 
 

 


