
 
     

 

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 e-mail: secexpediente@cegodomaio.org 

  

INFORMAÇÃO N.º 13 

2021/2022 

 PROVA DE AFERIÇÃO PRÁTICA DE NATUREZA PERFORMATIVA  

(Educação Visual e Educação Tecnológica) 

 

PROVA DE AFERIÇÃO ESCRITA  

(Matemática e Ciências Naturais) 

5.º ANO 

 

* Os alunos devem comparecer junto à sala atribuída 30 minutos antes do início da prova. 

As salas serão afixadas atempadamente no átrio principal da escola. 

 

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

regulamentar das provas. 

 

NOTA: Devido à realização das provas de aferição no dia 03/06/2022, não haverá aulas neste 

dia. 

 

 

 

Ano Prova Turma Dia Hora 

 

5.º Ano 

 

Educação Visual e Educação Tecnológica   

5.º A 23/05/2022 10:40 

5.º B 25/05/2022 10:40 

5.º C 24/05/2022 10:40 

5.º D 18/05/2022 10:40 

5.º E 20/05/2022 11:40 

Matemática e Ciências Naturais  03/06/2019 11:30* 
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LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Educação Visual e Educação Tecnológica: 

 

• lápis de grafite, gradação HB;  
• borracha branca;  
• apara-lápis;  
• régua (mínimo de 30 cm) ou esquadro;  
• tesoura;  
• cola (bâton ou líquida);  
• lápis de cor (mínimo, caixa de 12 cores);  
• lápis de cera (mínimo, caixa de 12 cores);  
• canetas de feltro (mínimo, caixa de 12 cores). 
 
 

Matemática e Ciências Naturais: 

A escola ainda aguarda a informação sobre o material necessário para a realização da prova, 

que oportunamente será transmitida pelo Diretor de Turma ao Encarregado de Educação. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Para todas as Provas de Aferição os alunos devem ser portadores do cartão de 

cidadão ou de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia; 

 Durante a realização das provas os alunos apenas podem usar o material/equipamento 

autorizado nas Informações-Prova/Informação Complementar do IAVE, I.P., devendo cada 

aluno, na sala de prova, utilizar apenas o seu material; 

 Os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos, como por exemplo, 

livros, cadernos, folhas, nem quaisquer sistemas de comunicação móvel, como computadores 

portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless 

(smartwatch), bips; 

 No caso de o aluno trazer qualquer sistema de comunicação (ex: telemóvel) este deve 

estar desligado e ser entregue identificado ao professor vigilante das provas, antes do seu 

início. 

 Todas  as  informações relativas  às provas de  aferição  podem  ser  consultadas  no site  

https://iave.pt/provas-e-exames/informacoes/ 

https://iave.pt/provas-e-exames/informacoes/

