PROVAS DE AFERIÇÃO - 2018
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS/ENCARREGADO EDUCAÇÃO- 8º ANO

1. No dia 12 de junho realiza-se a prova de aferição de Matemática (86), às 10:00h.
2. Os alunos devem confirmar na pauta de chamada a sala onde realizam a prova.
3. Os alunos devem estar na posse do cartão de cidadão.
4. Os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora marcada para
o seu início.
5. A chamada é efetuada 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova.
6. Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada dos
alunos.

Informação Importante
30
min

Os alunos devem comparecer junto
à sala ou local da prova 30 min
antes da hora marcada para o seu
início

20
min

A chamada é efetuada 20 min antes
da hora marcada para o início da
prova

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

7. As provas de aferição têm a duração de 90 minutos e as respostas são dadas no próprio
enunciado da prova.
8. No cabeçalho da prova, o aluno deve escrever apenas na parte destacável, o nome
completo, de forma legível e sem abreviaturas, o número de cartão de cidadão e a sua
assinatura.
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9. Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o seu próprio
material, de acordo com o material autorizado nas Informações‐Prova (IAVE):

Matemática – código 86
Requerido ao aluno: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
calculadora simples ou científica, não alfanumérica, não programável.
Não permitido: corretor; calculadora gráfica.

10. Durante 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, nem quaisquer sistemas de comunicação móvel, incluindo telemóveis, relógios com
comunicação wireless (smartwatch), bips, etc.
11. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como mochilas, estojos,
etc., devem ser colocados na mesa à entrada da sala, devendo os equipamentos aí colocados
ser devidamente desligados.
12. Os alunos não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.

Lisboa e AEA, 25 de maio de 2018

O Secretariado de Exames
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