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Informação Aos: 
Encarregados de Educação/ Alunos 

PROVAS AFERIÇÃO 
2019 

Provas de Aferição Escrita - Prática/ Performativas 
 

Calendário | 5º ano 
 

Provas Dia Hora Duração 

Matemática e Ciências Naturais (58) Quinta-feira, 6 de junho 11:30 90' 

História e Geografia de Portugal (57) Quarta-feira, 12 de junho 11:30 90' 

Educação Física (59) Entre 20 e 29 de maio 
120' = 60' + 60' 
(30' tolerância) 

 

PROVA 59 – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Turma 

P
ar

te
 

Local 
Data 

Professor Aplicador 
Dia Hora 

5.º A 
1.ª 

EB2/ Ginásio 

2.ª Feira, 20 de maio 11:45 Prof.ª Ana Baganha 
Prof. José Santo 2.ª 4.ª Feira, 22 de maio 11:45 

5.º B 
1.ª 2.ª Feira, 20 de maio 9:00 Prof.ª Ana Baganha 

Prof. José Santo 2.ª 4.ª Feira, 22 de maio 9:00 

5.º C 
1.ª 6.ª Feira, 24 de maio 11:45 Prof.ª Ana Baganha 

Prof. José Santo 2.ª 3.ª Feira, 28 de maio 9:00 

5.º D 
1.ª 2.ª Feira, 27 de maio 10:45 Prof.ª Ana Baganha 

Prof. José Santo 2.ª 4.ª Feira, 29 de maio 10:45 

5.º E 
1.ª 6.ª Feira, 24 de maio 9:00 Prof.ª Ana Baganha 

Prof. José Santo 2.ª 3.ª Feira, 28 de maio 10:45 

5.º F 
1.ª 3.ª Feira, 21 de maio 9:00 

Prof. Luís Lopes 
2.ª 5.ª Feira, 23 de maio 11:45 

5.º G 
1.ª 3.ª Feira, 21 de maio 11:45 Prof.ª Ana Baganha 

Prof. José Santo 2.ª 5.ª Feira, 23 de maio 9:00 

5.º H 
1.ª 2.ª Feira, 27 de maio 9:00 

Prof.ª Nélia Rocha 
2.ª 4.ª Feira, 29 de maio 9:00 

 

Material 
Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material 
autorizado nas Informações-Prova, (…) devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar apenas o 
seu material. 

 

Identificação dos Alunos 
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. 

 

Pautas de Chamada 
Os alunos devem consultar a pauta de chamada, afixadas nos locais de estilo da escola, para 
verificarem a sala de realização da prova. 
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Comparência dos alunos 
Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora marcada 
para o seu início;  

 

Os telemóveis entregues aos 
responsáveis da escola devem ser 
identificados e colocados no local 
considerado mais adequado; 

 

 A chamada faz-se pela ordem constante 
nas pautas, 20 minutos antes da hora 
marcada para o início da prova, sendo as 
faltas registadas no referido suporte; 

 

O atraso na comparência dos alunos não 
pode ultrapassar a hora de início do 
tempo regulamentar das provas. 

 
 

Caraterização das Provas 
Prova Domínios/Temas/Áreas Estrutura e Duração Material 

História e 
Geografia de 

Portugal 

(57) 

A Península Ibérica: localização e quadro 
natural 

A Península Ibérica: dos primeiros povos à 
formação de Portugal (século XII) 

Portugal do século XIII ao século XVII 

A prova é constituída por um 
único caderno; 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. 

Matemática e 
Ciências 
Naturais 

(58) 

Números e Operações (NO) 

Geometria e Medida (GM) 

Álgebra 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais 
terrestres 

Diversidade dos seres vivos e suas 
interações com o meio 

Unidade na diversidade de seres vivos 

A prova é constituída por um 
único caderno; as respostas 
são registadas no enunciado. 

Os suportes utilizados são de 
natureza diversa: textos, 
figuras, gráficos, entre outros. 

A prova tem a duração de 90 
minutos. 

Requerido ao aluno: 

 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; 

 Calculadora. 

Educação 
Física (59) 

Atividades Físicas 

Podem ser mobilizadas competências 
específicas das seguintes subáreas: 

 Jogos 

 Jogos Desportivos Coletivos 

 Ginástica 

 Atletismo 

 Patinagem 
 Atividades Rítmicas Expressivas 

A prova é constituída por um 
conjunto de tarefas 
organizadas em percurso, em 
sequência, em concurso, em 
situação de jogo ou em 
coreografia. 

A prova tem a duração de 120 
minutos para cada turma, 
com 30 minutos de tolerância, 
distribuídos por duas sessões 
em dias diferentes. 

O tempo de preparação dos 
materiais, de ativação geral e 
de experimentação das 
tarefas não está incluído no 
tempo de prova. 

Requerido ao aluno: 

  Calções ou fato de treino e 
T-shirt; 

  Ténis ou sapatilhas. 

 

Não permitido: 

  Uso de qualquer adereço 
que ponha em risco a 
integridade física do aluno 
ou dos colegas (fios, anéis, 
pulseiras, relógio, etc.); 

  Realização da prova sem o 
vestuário e o calçado 
adequados. 

 


