
 

Exmo. Sr(a) Encarregado(a) de Educação 

 

Assunto: Provas de Aferição do 8º ano de escolaridade – Matemática; Ed. Visual; 

Ed. Física. 

 

Relembra-se V. Exa. que o vosso educando, neste ano letivo, realizará Provas de 

Aferição nas disciplinas de Matemática; Ed. Visual; Ed. Física, de acordo com o seguinte 

calendário: 

Ed. Visual 
8ºB – 12h/13.30h (s. 7) 21 de maio (2ªf) 

8ºA – 8.30h/10h (s. 7) 24 de maio (5ªf) 
Duração 90m 

Ed. Física 

25 de maio (6ªf) – 1ª parte 

8ºA – 10.20h/11.50h (gimnodesportivo) 

8ºB – 12h/13.30h (gimnodesportivo) 

28 de maio (2ªf) – 2ª parte 

8ºA – 8.30h/10h (gimnodesportivo) 

8ºB – 15.30h/17h (gimnodesportivo 

Duração 90m 

Matemática 

12 de junho (3ªf) 

8ºA - 10h 

8ºB – 10h 

Duração 90m 

O local de realização da Prova de Aferição de Matemática será divulgado 

oportunamente. 
 

Material obrigatório: 

Todas as provas - Cartão de cidadão (aos alunos que não possuem cartão de cidadão, 

ser-lhes-á atribuído, pela escola, um número de identificação interno, com o qual 

realizarão a prova) 

- Matemática – o material permitido e não permitido será divulgado oportunamente, pelo 

docente da turma. 

- Ed. Visual: lápis de grafite de graduação HB; lápis de grafite de graduação B; borracha 

branca macia; apara-lápis; régua de 40/50 cm; esquadro; 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. 

- Ed. Física: calções ou fato de treino e t-shirt; ténis ou sapatilhas. Não é permitido o 

uso de qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do aluno ou dos 

colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, piercing...). 

 

A Direção deste Agrupamento deseja o maior sucesso ao vosso educando, na 

realização destas Provas. 

 

A Diretora 

Drª Liliana Ramos 

Teixoso, 14 de maio de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

No cabeçalho do enunciado, o aluno deve escrever: 

 

- O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas; 

- O número do cartão de cidadão; 

- A sua assinatura. 

 

 

 

 

 

 


