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

 

Assunto: Provas de Aferição do 5º ano de escolaridade – Matemática e Ciências Naturais; História e 

Geografia de Portugal; Educação Física. 

 

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

de Matemática e Ciências Naturais; História e Geografia de Portugal; Educação Física, de acordo com o 

seguinte calendário: 

 

Educação Física 

24 de maio (6ªf) 

5ºA – 8.30/10.15h (gimnodesportivo) 1ª parte 

5ºB – – 10.30/12.15h (gimnodesportivo) 1ª parte 

Duração 60m  

(mais tolerância) 

Educação Física 

29 de maio (4ªf) 

5ºA – 8.30/10.15h (gimnodesportivo) 2ª parte 

5ºB – – 10.30/12.15h (gimnodesportivo) 2ª parte 

Duração 60m  

(mais tolerância) 

Matemática e Ciências Naturais 

6 de junho (5ªf) 

5ºA – 11.30h 

5ºB – 11.30h 

Duração 90m 

História e Geografia de Portugal 

12 de junho (4ªf) 

5ºA – 11.30h 

5ºB – 11.30h 

Duração 90m 

O local de realização das Provas de Aferição de Matemática e Ciências Naturais e de História e Geografia 

de Portugal 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) 

- Educação 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 colegas (ex: fios, anéis, pulseiras, 

relógio, etc.) 

- Matemática e Ciências Naturais: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; lápis, borracha e apara-

lápis; material de desenho e de medição (régua graduada, compasso, esquadro e transferidor). Não é 

permitido corretor nem calculadora. 

- História e Geografia de Portugal: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido 

corretor. 

 

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 2019 

 

---------- (Recortar e devolver preenchido ao professor titular de turma) ---------------------- 

 

Eu, _______________________________________________ encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) 

________________________________________________, declaro que tomei conhecimento das 

informações aqui presentes, relativas às Provas de Aferição do 5º ano de escolaridade. 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

__________________________________ 

__ /__ /____ 



 

Exemplo de cabeçalho: 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


