AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
PROVAS DE AFERIÇÃO – 5.º ANO
22, 24 e 25 de maio – Educação Visual e Tecnológica e Educação
Musical (ver calendário afixado e consultar pautas de chamada a afixar até 17 de
maio)
Os alunos irão realizar as suas Provas de Aferição na Escola EB2,3 de Fernando
Pessoa, Rua Cidade de Carmona, 1800-081 Lisboa.
No dia de cada Prova, os alunos deverão comparecer junto à sala ou local de
realização 30 minutos antes da hora marcada para o seu início.
É obrigatório trazer o seguinte material:
Educação Visual e Educação Tecnológica – lápis de grafite de
graduação HB, lápis de grafite de graduação B, borracha branca macia, aparalápis, régua de 40/50 cm, esquadro, compasso, lápis de cor, canetas de feltro,
cola (em stick ou líquida, em tubo) e tesoura.
Educação Musical – lápis, apara-lápis, borracha e flauta.

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 de início do tempo regulamentar das mesmas.
Lisboa, 27 de abril de 2018
A Diretora
Assinado por : CLÁUDIA MARIA CANHA NUNES
JOHNEN TORRES
Num. de Identificação Civil: BI097860972
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AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
PROVAS DE AFERIÇÃO – 8.º ANO
22, 24, 25 e 28 de maio – Educação Visual e Educação Física (ver
calendário afixado e consultar pautas de chamada a afixar até 17 de maio)
Os alunos irão realizar as suas Provas de Aferição na Escola EB2,3 de Fernando
Pessoa, Rua Cidade de Carmona, 1800-081 Lisboa.
No dia de cada Prova, os alunos deverão comparecer junto à sala ou local de
realização 30 minutos antes da hora marcada para o seu início.
É obrigatório trazer o seguinte material:
Educação Visual – lápis de grafite de graduação HB, lápis de grafite de
graduação B, borracha branca macia, apara-lápis, régua de 40/50 cm, esquadro,
compasso, transferidor, lápis de cor, canetas de feltro, caneta ou esferográfica de
tinta preta, pastel de óleo, cola (em stick ou líquida, em tubo) e tesoura.
Educação Física – calções ou fato de treino e t-shirt, ténis ou sapatilhas. Não
é permitido o uso de qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do
aluno ou dos colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc).

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 de início do tempo regulamentar das mesmas.
Lisboa, 27 de abril de 2018
A Diretora
Assinado por : CLÁUDIA MARIA CANHA NUNES
JOHNEN TORRES
Num. de Identificação Civil: BI097860972
Data: 2018.05.03 09:03:17 Hora de Verão de GMT

