
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

Sede - Escola Secundária do Restelo 

 

Informação aos Encarregados de Educação 

Provas de Aferição 2º ano 

Por decisão do Diretor depois de ouvido o Conselho Pedagógico, serão realizadas as provas de aferição para 

o 2º ano neste Agrupamento de Escolas. 

DATAS PROVA DE AFERIÇÃO 
6 de Junho Português e Estudo do Meio 
8 de Junho Matemática e Estudo do Meio 

A realização das provas decorre na sala de aula habitual, observando a constituição da turma. 

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 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. 

Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão/bilhete de identidade ou 

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

As provas de aferição dão origem a uma informação descritiva sobre o desempenho do aluno, a inscrever na 

ficha individual, não sendo, os seus resultados, considerados nas respetivas disciplinas. 

As fichas individuais serão entregues aos encarregados de educação até ao inicio do ano letivo subsequente 

à realização das provas. No presente ano letivo os encarregados de educação serão informados posteriormente 

a partir de que data poderão levantar nos serviços administrativos as referidas fichas individuais.  

As provas de aferição do 2.º ano de escolaridade têm a duração de 90 min, dividida em duas partes de 45 min, 

com 20 min de intervalo, de acordo com seguinte informação: 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Eu, _____________________________________________________ encarregado de educação do aluno, 

_________________________________________________, tomei conhecimento da informação sobre as provas 

de aferição para o 2º ano de escolaridade. 

Assinatura: ________________________________________________________, Lisboa, _____ de maio de 2016. 

Provas de aferição do 2.º ano Tempo de prova 

Início da prova 10:35h 

Intervalo 11:20h – 11:40h (20 min) 

Continuação da prova 11:40h 

Fim da prova 12:25h 
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