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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BOA ÁGUA – 172388 
Escola Básica Integrada da Boa Água 

EB1 n.º2 da Quinta do Conde 

EB1/JI do Pinhal do General 

JI do Pinhal do General 

 

Provas de Aferição – 5.ºano 

Informação aos Pais, Encarregados de Educação e Alunos   
No 5.º ano do 2.º CEB, realizam-se as seguintes provas: História e Geografia de Portugal (57), 
Matemática e Ciências Naturais (58) e Educação Física (59). 
As provas de aferição visam:  

• Acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas;  
• Fornecer informações detalhadas às escolas, aos professores, aos encarregados de educação e 

aos próprios alunos sobre o desempenho destes últimos;  
• Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de cada 

aluno. 

Caracterização das Provas de Aferição do 5.º ano do 2.º CEB 
Prova Domínios/Temas/Áreas Estrutura e Duração Material  
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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. 
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Números e Operações (NO); 
Geometria e Medida (GM); 
Álgebra (ALG); 
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. 
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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. 
 

 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. 
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A descrição do desempenho de cada aluno nas diferentes provas é apresentada num relatório individual 
(Relatório Individual da Prova de Aferição – RIPA). Os relatórios individuais, contendo informação de 
natureza qualitativa, serão enviados à escola, que assegurará a sua posterior divulgação junto dos alunos 
e dos respetivos encarregados de educação. 

Retirado de: Informação-Prova, Provas de Aferição -5º ano de escolaridade 2019. 

 
Comparência dos alunos 
Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora marcada para o 
seu início. 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. 

Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

Antes do início das provas, durante o período de chamada dos alunos e imediatamente antes da sua 
entrada na sala ou local de realização de prova, os professores vigilantes/aplicadores devem solicitar aos 
alunos que efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material 
necessário para a realização da prova. Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter 
junto de si qualquer material ou equipamento não autorizado (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. 

 
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. 
 
Preenchimento do cabeçalho 
Nas provas de aferição escritas, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova. 
No cabeçalho, o aluno deve escrever apenas na parte destacável: 
- o seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas; 
- o número do cartão de cidadão; 
- a sua assinatura. 
 
Durante as provas os alunos: 
- devem manter-se em silêncio desde a entrada à saída da sala de realização das provas; 
- não devem escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para além do cabeçalho;  
- só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, nos itens 

indicados na prova;   
- não devem utilizar fita ou tinta corretora, devendo riscar, em caso de engano;  
- não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.  
- durante a realização das provas de aferição os professores vigilantes não podem prestar aos alunos 

quaisquer esclarecimentos relacionados com os conteúdos das provas.  
Retirado de: Guia para a realização das provas de aferição 2019. 

 
Para mais informações consultar:  
IAVE - http://iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/informacoes-2018-2019 
Página do Agrupamento de Escolas da Boa Água - http://aeboaagua.org/ebiba/provas-de-afericao-finais-
e-de-equivalencia-2019/ 
Qualquer esclarecimento adicional a esta informação poderá também ser obtido com o(a) respetivo(a) 
diretor de turma ou junto da Direção do Agrupamento de Escolas da Boa Água. 
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