AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DINIS- GONDOMAR
Escola Básica Júlio Dinis, Gondomar
PROVAS AFERIÇÃO 2019 –– 8º ANO
Como é do conhecimento de V. Exa. os alunos de 8º ano vão realizar Provas de Aferição
às disciplinas de Português, História e Geografia.

Importante
A - Hora de chegada à porta da sala onde se realiza a prova é de 30 minutos antes da
hora marcada para o início da mesma: Após a hora de início do tempo regulamentar
da prova não é permitida a entrada dos alunos.
C - Durante a realização das provas e exames os alunos apenas podem usar o material
autorizado nas Informações‐Prova, da responsabilidade do Instituto de Avaliação
Educativa, I.P., devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar apenas o seu material.

Material Necessário
PORTUGUÊS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Requerido ao aluno:

Requerido ao aluno:

Caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta.

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta. Lápis, borracha e apara-lápis.

Não permitido:

Não permitido:

Corretor e dicionário.

Corretor.

DATA: 06 DE JUNHO

DATA: 12 DE JUNHO

HORA: 9:30 HORAS
(deverá estar às 9.00 à porta da
sala d estinada)

HORA: 9.30 HORAS
(deverá estar às 9.00 à porta da sala
destinada)

D - Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter junto de si
quaisquer suportes escritos não autorizados como, por exemplo, 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.
Todas as demais informações encontram-se afixadas no átrio da escola, no site da
escola: http://agrupamentoeb23gondomar.com e no portal do ministério da
educação: www.iave.pt
Devolver ao Diretor(a) de turma

Eu, ____________________, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a), _______________________
n.º___, do 8º ano, turma , declaro ter tomado conhecimento das informações relativas às provas
de aferição.
Gondomar,

de

de 2019

