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INFORMAÇÃO N.º 14 

2021/2022 

PROVA DE AFERIÇÃO PRÁTICA DE NATUREZA PERFORMATIVA  

(Educação Física) 

PROVA DE AFERIÇÃO ESCRITA  

 (Português e História/Geografia) 

8.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 de 5.º e 8.º ano no dia 03/06/2022 não 

haverá aulas neste dia. No dia 08/06/2022 as aulas funcionam normalmente a partir das 11:30. 

Ano Prova Turma Parte Dia Hora 

 

8.º Ano 

 

Educação Física   

8.º A 
A 18/05/2022 14:40 

B 20/05/2022 08:40 

8.º B 
A 17/05/2022 14:30 

B 20/05/2022 14:30 

8.º C 
A 17/05/2022 11:40 

B 20/05/2022 10:40 

8.º D 
A 24/05/2022 10:40 

B 27/05/2022 08:40 

8.º E 
A 23/05/2022 08:40 

B 25/05/2022 10:40 

8.º F 
A 23/05/2022 11:40 

B 26/05/2022 10:40 

Português  03/06/2022 09:30* 

História e Geografia 08/06/2022 09:30* 
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LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Educação Física: 

Equipamento desportivo habitual para a prática da disciplina.  

Português: 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor e do 

dicionário. 

História e Geografia: 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis, borracha e apara-lápis. Não é permitido o 

uso de corretor. 

 

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/

