Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
Provas de Aferição – 2º Ano
Ex.mos Encarregados de Educação:
O Decreto‐Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, introduziu no sistema educativo nacional o modelo integrado
de avaliação externa das aprendizagens dos alunos do ensino básico, que compreende a realização de
provas de aferição dirigidas aos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade.
Estas Provas são de aplicação universal e de realização obrigatória para todos os alunos acima referidos.
No 2.º de escolaridade, em 2016/2017, são realizadas as seguintes provas de aferição:
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:
9:30h / 12:15
2 de Maio: Belo Horizonte; 3 de maio, Cimo da Serra; 4 de maio, Centro Escolar; 5 de maio,
Passal; 8 de maio, Silveirinhos; 9 de maio, Vila Verde.
EXPRESSÃO FÍSICO‐MOTORA
15:30 / 16:30 + 30’ de tolerância
2 de Maio: Belo Horizonte; 3 de maio, Cimo da Serra; 4 de maio, Centro Escolar; 5 de maio,
Passal; 8 de maio, Silveirinhos; 9 de maio, Vila Verde.
19/06 10.00 h/ 11:55h PORTUGUÊS E ESTUDO DO MEIO
21/06 10.00 h / 11:55h MATEMÁTICA E ESTUDO DO MEIO

Horário e locais de realização
Os alunos deverão estar na Escola pelo menos 30 minutos antes do horário de inicio das
Provas.
A chamada para as Provas faz‐se 20 minutos antes do seu inicio e, após este, os alunos que
cheguem atrasados não as poderão realizar.
‐ As provas de Português e Estudo do Meio e de Matemática e Estudo do Meio decorrem nas
salas das respetivas turmas, com vigilância do professor titular de turma.
‐ As provas de Expressões são realizadas no contexto da turma, com tarefas que requerem um
desempenho prático em situações de organização individual, em pares ou em grupo; a
avaliação dos alunos é feita por observação direta, por uma equipa de professores avaliadores
da Escola.
Materiais e equipamentos
Para a realização das Provas os alunos têm obrigatoriamente que ser portadores do seu
Cartão de Cidadão, que deve ser trazido no dia de cada uma delas.
Prova de Expressões Artísticas – Roupa prática e confortável, que permita aos alunos
movimentarem‐se com facilidade; tesoura, lápis, aguça.
Prova de Expressão Físico‐Motora – Calças de fato de treino, t‐shirt ou sweat‐shirt e sapatilhas;
Prova de Português e Estudo do Meio:
‐ caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
‐ lápis,‐ borracha‐ apara‐lápis
Não é permitido o uso de corretor nem de dicionário.
Prova de Matemática e Estudo do Meio:
‐ caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;‐ lápis‐ borracha‐ apara‐lápis‐ régua graduada
Não é permitido o uso de corretor.

