
 

 

 

 

 

AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PROVAS DE AFERIÇÃO – 5.º ANO 

 

8 junho – História e Geografia de Portugal 

12 junho – Matemática e Ciências Naturais 

 
No dia 8 de junho, os alunos do 5.º ano que irão realizar as provas de aferição 
devem estar à porta da sala de prova na Escola E.B. 2,3 de Fernando Pessoa – 
Rua Cidade de Carmona 1800-081 Lisboa às 8:30h. 
 
No dia 12 de junho, os alunos do 5.º ano que irão realizar as provas de aferição 
devem estar à porta da sala de prova na Escola E.B. 2,3 de Fernando Pessoa – 
Rua Cidade de Carmona 1800-081 Lisboa às 10:30h. 
 
A partir do dia 5 de junho de 2017, os alunos poderão consultar as pautas de 
chamada afixadas nas vitrinas do pavilhão central de modo a poderem saber em 
que sala irão realizar as provas. 
 
É obrigatório trazer o material autorizado para cada Prova, bem como o 
documento de identificação pessoal. 
 
Não é permitido, durante a realização das provas, os alunos terem 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.  
 

NOTA MUITO IMPORTANTE: O atraso na comparência às provas não pode 

ultrapassar a hora do início das mesmas. 
 
No dia 8 de junho, após a realização das provas, serão proporcionadas 
atividades escolares aos alunos do 5.º ano até à hora de almoço. A partir 
das 13:15h, os alunos terão aulas. No dia 12 de junho, os alunos terão aulas 
das 8:15h às 9:45h, e a partir das 13:15h. 
 
Lisboa, 31 de maio de 2017 
    

A Diretora 
 

(Cláudia Torres) 

 

 



 

 

 

 

 

AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PROVAS DE AFERIÇÃO – 8.º ANO 

 

8 junho – Ciências Naturais e Físico-Química 

12 junho – Português 

 
No dia 8 de junho, os alunos do 8.º ano que irão realizar as provas de aferição 
devem estar à porta da sala de prova na Escola E.B. 2,3 de Fernando Pessoa – 
Rua Cidade de Carmona 1800-081 Lisboa às 10:30h. 
 
No dia 12 de junho, os alunos do 8.º ano que irão realizar as provas de aferição 
devem estar à porta da sala de prova na Escola E.B. 2,3 de Fernando Pessoa – 
Rua Cidade de Carmona 1800-081 Lisboa às 8:30h. 
 
A partir do dia 5 de junho de 2017, os alunos poderão consultar as pautas de 
chamada afixadas nas vitrinas do pavilhão central de modo a poderem saber em 
que sala irão realizar as provas. 
 
É obrigatório trazer o material autorizado para cada Prova, bem como o 
documento de identificação pessoal. 
 
Não é permitido, durante a realização das provas, os alunos terem 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.  
 

NOTA MUITO IMPORTANTE: O atraso na comparência às provas não pode 

ultrapassar a hora do início das mesmas. 
 
No dia 8 de junho, os alunos terão aulas das 8:15h às 9:45h, e a partir das 
13:15h. No dia 12 de junho, após a realização das provas, serão 
proporcionadas atividades escolares aos alunos do 8.º ano até à hora de 
almoço. A partir das 13:15h, os alunos terão aulas. 
 
Lisboa, 31 de maio de 2017 
    

A Diretora 
 

(Cláudia Torres) 

 

 


