PROVAS DE AFERIÇÃO E PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
ANO LETIVO 2016/2017
INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Os alunos de 2.º ano, 5.º ano, 8.º ano e 9º ano irão realizar Provas de Aferição e Finais de 3º Ciclo
respetivamente, de acordo com a seguinte calendarização:

1º Ciclo – Fase Única
2.º ano
-

5 de maio (6.ª feira) às 9h 30m – Expressões Artísticas (27)
9 de maio (3.ª feira ) às 10h 00m – Expressões Físico – Motoras (28)
19 de junho (2.ª feira ) às 10h 00m – Prova de Português e de Estudo do Meio (25)
21 de junho (4.ª feira ) às 10h 00m – Prova de Matemática e de Estudo do Meio (26)

2º Ciclo – Fase Única
5.º ano
- 8 de junho (5.ª feira) às 9h 00m – Prova de História e Geografia de Portugal (57)
- 12 de junho (2.ª feira ) às 11h 00m – Prova de Matemática e Ciências Naturais (58)

8.º ano
- 8 de junho (5.ª feira) às 11h 00m – Prova de Ciências Naturais e Físico - Química (88)
- 12 de junho (2.ª feira ) às 9h 00m – Prova de Português (85)

3º Ciclo – 1ª Fase
- 22 de junho (5.ª feira) às 9h 30m – Prova de Português (91)
- 27 de junho (3.ª feira ) às 9h 30m – Prova de Matemática (92)

IMPORTANTE
Os alunos devem apresentar-se no estabelecimento de ensino 30 minutos antes do início da prova.
A chamada para as provas é efetuada 20 minutos antes da hora marcada para o seu início.
Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos.
Os alunos deverão ser portadores do material descrito na informação de cada uma das disciplinas.
Os alunos devem fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão/B.I..
Qualquer telemóvel ou outros meio de comunicação móvel que seja detetado na posse de um
examinando, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo diretor do
estabelecimento de ensino.
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