
 RESUMO DAS INSTRUÇÕES DO GUIA PARA A REALIZAÇÃO 

DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 2022 – ALUNOS 8.º ANO 

Provas de Aferição do 8.ºano do 3.ºCEB 
 

 

 

 

 

1- Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter junto de si quaisquer 

suportes escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem 

quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de 

Prova Estrutura e Duração Material 

Entre 17 e 27 de maio 
 

Educação Física 
Código 84 

 

A prova é prática e tem a duração 
prevista de 150 minutos para cada 
turma, distribuídos por duas sessões em 
dias diferentes. A prova termina quando 
forem avaliados todos os alunos. 

Requerido ao aluno: 
•Roupa e calçado adequado à realização de 
Educação Física 

03 de junho – 09:30h 
 

Português  85 

A prova é escrita e as respostas são 
registadas no enunciado. 
O domínio da Oralidade (compreensão) 
é avaliado no início da prova. 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

Requerido ao aluno: 
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 
  
Não permitido:  
• corretor; 
• calculadora. 

08 de junho – 09:30h 
História e Geografia  87 

A prova é escrita e as respostas são 
registadas no enunciado. 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

Requerido ao aluno: 
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não permitido:  
• corretor; 
• calculadora. 

DIAS 
HORÁRIO 

16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf 
Comparência dos alunos – 8:30h 

Chamada – 8:40h 

Prova  
9:00 – 10:15 

 

8º C – EF 
(A turma não 
tem aula de 

CN) 

   

Comparência dos alunos – 16:10h 
Chamada – 16:20h 

Prova  
16:40 - 17:55 

   

8º C – EF 
(A turma não 
tem aula de 

Geog.) 

 

DIAS 
HORÁRIO 

23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf 
Comparência dos alunos – 8:30h 

Chamada – 8:40h 

Prova  
9:00 – 10:15 

8º D – EF 
(A turma não 
tem aula de 

TIC ) 

    

Comparência dos alunos – 10:30h 
Chamada – 10:40h 

Prova  
11:00 – 12:15 

   
8º D – EF 

(A turma não 
tem aula de 

EM) 

 

Comparência dos alunos – 10:25h 
Chamada – 10:35h 

Prova  
11:55 - 13:10 

 

8º B – EF 
(A turma não 
tem aula de 

Geog.) 

8º A- EF 
(A turma não 
tem aula de 

EM) 

 
8º A- EF 

(A turma não 
tem aula de CN) 

Comparência dos alunos – 16:10h 
Chamada – 16:20h 

Prova  
16:40 - 17:55 

   

8º B – EF 
(A turma não 

tem o 2º tempo 
da aula de Ing.) 
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vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, 

etc. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como mochilas, 

carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados junto à 

secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser 

devidamente desligados. 

2- Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora 

marcada para o seu início. 

3- A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora marcada 

para o início da prova. 

4- O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo 

regulamentar das provas. 

5- Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou 

de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. 

6- Nas provas de aferição escritas, as respostas são dadas no enunciado. 

7- O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola. 

8- No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever: 

  a) Na parte destacável: 

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

 O número do cartão de cidadão; 

 A sua assinatura. 

9- Os alunos: 

  a) Não devem escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para 

além do cabeçalho; 

  b) Só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, 

nos itens indicados na prova; 

  c) Não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, 

devendo riscar, em caso de engano; 

  d) Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. 

10- A contagem do tempo de duração das provas de aferição realizadas no enunciado inicia-

se após a distribuição dos enunciados aos alunos. 

11- As provas não deverão ser, por princípio, substituídas.  

12- Os alunos podem riscar respostas ou parte de respostas que não queiram ver 

consideradas na classificação, sem necessidade de substituição da folha de prova. 

13- Durante a realização das provas de aferição, os professores vigilantes, coadjuvantes e 

elementos do secretariado de exames não podem prestar aos alunos qualquer tipo de 

esclarecimento relacionado com os conteúdos das provas que não tenha sido autorizado 

pelo JNE. 

14- As folhas de rascunho não são recolhidas. 

O Diretor 
Eduardo Fonseca 

Maio 2022 


