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Informações - Provas de Aferição 5º ano - 2018/2019 

  Os alunos do 5.º ano de escolaridade, do ensino básico, realizam as provas de aferição, nas seguintes datas: 
06 de junho – 5.ª feira – 11:30 horas – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS – 5.º ANO (Duração: 90 min.); 
12 de junho – 4.ª feira – 11:30 horas – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 5.º ANO (Duração: 90 min.); 
NOTA: Os alunos terão que comparecer na escola, junto ao local da prova, com 30 min. de antecedência, ou seja, às 11:00 horas. 
Não são admitidos atrasos - Os alunos que se apresentem na sala de realização da prova após as 11:30 horas não podem realizar a prova, 
não sendo, por isso, permitida a sua entrada. 
 Deste modo, os alunos devem comparecer na escola no horário habitual (08:20), sendo encaminhados pelos professores para as salas de 
realização de prova.  
Identificação dos alunos: Os alunos devem ser portadores do respetivo cartão de cidadão devidamente atualizado. 
Não são aceites os recibos de entrega de pedidos de emissão ou revalidação de cartão de cidadão. 
Os alunos indocumentados podem realizar a prova, devendo o secretariado de exames diligenciar no sentido de obter, através do 
programa PAEB ou do processo do aluno, o número do documento de identificação ou o número interno para registo no cabeçalho da 
prova, no caso de se tratar de aluno que não possua documento de identificação. 
Material autorizado necessário: Os alunos apenas podem utilizar o seu material; As respostas são registadas no próprio enunciado. 

História e 
Geografia de 
Portugal  

- caneta ou esferográfica de 
tinta azul ou preta. 
Não permitido: corretor. 

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 permitido: corretor e calculadora. 

Nota: Os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados nem quaisquer sistemas de comunicação móvel, como 
aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc. Os objetos não necessários 
para a realização da prova devem ser colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser 
devidamente desligados. 

Os resultados obtidos pelos alunos serão vertidos num relatório (RIPA), a entregar ao EE, no início do próximo ano letivo. 
Toda a informação relativa ao processo de provas pode ser consultada no site do agrupamento ebaveromar.com. 
 

…………………………………Devolver ao DT………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tomei conhecimento das informações relativas às provas de aferição do ensino básico de 5.º ano de escolaridade de 2019. 
________________________________________________________________________________________________, encarregado de educação do 
aluno_______________________________________________________________________________, nº______, do ano/ turma____/____. 
 
 
 
 
 


