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A realização das Provas Comuns em 2017/2018 tem como principal objetivo a 

preparação dos alunos para a realização das provas de aferição e provas finais. Por 

esta razão as normas a aplicar nas provas comuns são o mais semelhante possíveis 

às normas das provas de aferição e das provas finais. 

Assim, os alunos do 5.º e do 8.º ano realizam a prova comum de Português e 

Matemática, em salas a afixar no dia 18 de maio, juntamente com a sua turma. 

As provas comuns do 9.º ano serão realizadas com a distribuição de um aluno 

por mesa e de acordo com as pautas de chamada a serem afixadas no dia 18 de 

maio. 

Todos os alunos devem trazer para a prova comum o cartão de cidadão ou o 

bilhete de identidade, assim como o material definido e autorizado para cada uma das 

disciplinas. 

Todas as provas comuns são realizadas no enunciado de prova. 

Os alunos ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 3/2008 fazem a prova em 

sala à parte onde terão o acompanhamento de um professor vigilante. 

Cada sala terá dois professores vigilantes que serão anunciados até ao final do 

mês de abril. 

Nos dias das provas as atividades letivas apenas têm início às 11:20, pelo que 

esta informação deve ser transmitida pelo Diretor de Turma às turmas que não 

realizem estas provas. 

Até ao dia 11 de maio devem ser transmitidos aos alunos as informações prova. 

As provas são realizadas em modelo próprio e entregues para o e-mail da direção até 

ao dia 11 de maio para serem reproduzidas.  

Serão constituídos sacos de prova que apenas podem ser abertos no início da 

prova, logo após o toque de início da prova. 

O modelo de folha de prova (Modelo CMXX) tem quase o mesmo layout da folha 

de prova de aferição, no entanto não será necessário ter número convencional, nem 

será necessário destacar a identificação do aluno, visto que as provas serão 

corrigidas pelos professores dos alunos. 
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Os alunos que vão realizar a prova devem comparecer na sala às 9:00, sendo a 

chamada para as provas feitas 20 minutos antes do início da prova. 

As provas de matemática têm a duração de 90 minutos com 15 minutos de 

tolerância, as provas de Português tem a duração de 105 minutos. 

Após a hora de início do tempo regulamentar da prova não é permitida a entrada 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

  

                        Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
           _________________________________________________________________________________________________________ 

 
            Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

           www.cegodomaio.org 

              Rua Belarmino Pereira, 4490-609 Póvoa de Varzim 
              Telefone: 252 290 960 Fax: 252 290 968 
              e-mail: secexpediente@cegodomaio.org 

 

CALENDÁRIO  

 

 PROVAS COMUNS 

2017/2018 

 

5.º ANO 

Português (CM55) 

TURMA Dia Hora Sala 

5.º A 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

5.º B 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

5.º C 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

5.º D 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

5.º E 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

 

8.º ANO 

Matemática (CM86) 

TURMA Dia Hora Sala 

8.º A 24/05/2018 09:30 – 11:00 Sala a definir * 

8.º B 24/05/2018 09:30 – 11:00 Sala a definir * 

8.º C 24/05/2018 09:30 – 11:00 Sala a definir * 

8.º D 24/05/2018 09:30 – 11:00 Sala a definir * 

 

*A distribuição dos alunos será afixada no dia 18 de maio, sendo esta distribuição de 

acordo com as mesmas regras das Provas de Aferição. 

 

Os alunos com prova adaptada fazem as provas de Português e Matemática em sala à 

parte. 
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CALENDÁRIO  

 

 PROVAS COMUNS 

2017/2018 

 

9.º ANO 

Português (CM91) 

TURMA Dia Hora Sala 

9.º ANOS 22/05/2018 09:30 – 11:15 Salas a definir * 

 

Português Língua Não Materna (CM93) – A2 

TURMA Dia Hora Sala 

9.º ANOS 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

 

Português Língua Não Materna (CM94) – B1 

TURMA Dia Hora Sala 

9.º ANOS 22/05/2018 09:30 – 11:15 Sala a definir * 

 

9.º ANO 

Matemática (CM92) 

TURMA Dia Hora Sala 

9.º ANOS 24/05/2018 09:30 – 11:00 Salas a definir * 

 

*A distribuição dos alunos será afixada no dia 18 de maio, sendo esta distribuição de 

acordo com as mesmas regras das Provas Finais. 

 

Os alunos com prova adaptada fazem as provas de Português e Matemática em sala à 

parte. 
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Exemplo de modelo de prova comum do Agrupamento de Escolas Cego do Maio.  

 

 

As provas são identificadas da seguinte forma: 

5.º Ano – Português: CM55 

8.º Ano – Matemática: CM86 

9.º Ano – Português: CM91 

         Português Língua Não Materna – A2: CM93 

        Português Língua Não Materna – B1: CM94 

        Matemática: CM92 


