
 
Informações  

Provas de Aferição – Expressões (2º ano) 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação: 

Neste ano letivo, irão realizar-se, à semelhança dos anos anteriores, Provas de Aferição 

nas áreas das Expressões (Físico-motoras e Artísticas), no 2º ano de escolaridade. 

Desta forma, serve o presente para transmitir as seguintes informações: 

1) Local e data da realização: 

DIA HORA ÁREA 

7 de maio (3ªf) 9.30h/12.15h 
Exp. Artísticas 

(Vale Formoso, Verdelhos, 2ºB-Teixoso) 

7 de maio (3ªf) 15h/16h30 
Exp. Físico-motoras 

(Vale Formoso, Verdelhos, 2ºB-Teixoso) 

2) Transporte: 

Todos os alunos das turmas envolvidas deslocar-se-ão, para a Escola sede do 

Agrupamento, através de transportes cedidos pela Câmara da Covilhã, acompanhados pelo 

professor titular de turma. O local e a hora da partida serão, oportunamente, divulgados pelo 

mesmo. 

3) Refeições: 

A escola sede irá fornecer o almoço a todos os alunos envolvidos. Os alunos deverão trazer 

um lanche para o meio da manhã e da tarde. 

4) Documentação necessária: 

Todos os alunos terão, obrigatoriamente, de trazer o cartão de cidadão. Caso não o 

tenham, terão de informar, o mais rápido e urgentemente possível, o professor titular de 

turma. 

5) Material necessário: 

Cada aluno terá de trazer consigo, no dia da realização da prova, lápis de grafite, 

borracha, afia e tesoura para a realização da Prova de Expressões Artísticas. 

6) Equipamento necessário: 

Cada aluno deverá apresentar-se equipado com calções e t-shirt ou fato de treino, e com 

ténis ou sapatilhas ou outro equipamento adequado para a prática do exercício físico, em 

ambas as provas. Na prova de Expressões Físico-motoras não é permitido o uso de 

qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do aluno ou dos colegas (fios, 

anéis, pulseiras, relógio, etc.). 

Teixoso, 10 de abril de 2019 

A Diretora 

_____________________ 

 (Drª Liliana Ramos) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tomei conhecimento das informações referentes à aplicação das Provas de Aferição de 

Expressões. 

____________________________________________ 

(assinatura do Enc. Educação) 


