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Ano letivo 2018/2019 

 
 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO DO 5.º ANO 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO 5.º ANO 

Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho e Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro 

 

ASPETOS GERAIS: 

 
No 5.º ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico realizam-se três provas de aferição: duas escritas, prova de História e Geografia de 

Portugal (57) e prova de Matemática e Ciências Naturais (58), e uma prática, prova de Educação Física (59). 

A realização das provas é obrigatória para todos os alunos, 

exceto para aqueles que frequentam ofertas formativas diferenciadas. 

 
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.  

Os desempenhos de cada aluno são classificados através de códigos. Estes códigos correspondem a níveis de desempenho 

diferenciados.  

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, são enviados às escolas, 

as quais devem assegurar a sua posterior divulgação junto dos alunos e dos respetivos encarregados de educação.  

As escolas têm ainda acesso a um relatório contendo informação de natureza qualitativa e quantitativa (Relatório de Escola da 

Prova de Aferição – REPA), que caracteriza o desempenho do conjunto de alunos de cada turma, de cada escola e do 

agrupamento, quando aplicável.  

A informação disponibilizada nos relatórios individuais e de escola, que complementa a informação recolhida no âmbito da 

avaliação interna, permite uma reflexão individual e coletiva sobre a concretização dos objetivos de aprendizagem e pode 

ainda fundamentar tomadas de decisão que contribuam para a melhoria das práticas pedagógicas e das aprendizagens.  

A prova de Educação Física (59) é realizada no contexto do grupo-turma e é constituída por tarefas que requerem um 

desempenho prático em situações de participação individual ou em grupo. A avaliação do desempenho dos alunos nesta prova 

é feita através de observação direta.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROVAS: 

As provas de aferição têm por referência os documentos curriculares em vigor relativos a História e Geografia de Portugal (57); 

Matemática e Ciências Naturais (58) e Educação Física (59). 

Todas as provas avaliam aprendizagens desenvolvidas nos domínios/temas/áreas que constam no quadro de caracterização. 

As provas refletem uma visão integradora dos diferentes domínios/temas/áreas, podendo ainda mobilizar aprendizagens de 

anos de escolaridade anteriores, de modo a privilegiar uma perspetiva articulada dos saberes disciplinares. 

No quadro seguinte apresenta-se a estrutura e a duração de cada uma das provas, assim como o material requerido ao aluno 

e o material não permitido. 

Caracterização das Provas de Aferição do 5.º ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
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PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA 

 
1 -  Nas provas de aferição escritas do 5.º ano, História e Geografia de Portugal (57) e Matemática e Ciências 

Naturais (58), as respostas são dadas no próprio enunciado das provas. Têm a duração de 90 min, iniciando-se 

imediatamente após a distribuição dos enunciados (o tempo regulamentar inclui o tempo de preenchimento dos 

cabeçalhos das provas), não havendo lugar a intervalo; 

2 -  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. 

Também a saber: 

▪ Os alunos não devem escrever o seu nome em qualquer outro local das provas, para além do cabeçalho. 

▪ O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola devidamente carimbado, sendo datado e rubricado por 

um professor vigilante. O papel de rascunho não pode ser entregue ao aluno antes da distribuição dos 

enunciados. As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum podem ser objeto de classificação. 

▪ Para a realização das provas os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados 

(exemplo: livros, cadernos, folhas) nem quaisquer sistemas de comunicação móvel (computadores portáteis, 

aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.).  

▪ Alerta-se a necessidade dos alunos não serem portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido) no dia 

de realização das provas, tendo em conta a possibilidade de inadvertidamente se esquecerem destes 

equipamentos na sua posse durante a realização das provas, o que, obrigatoriamente, leva à sua anulação.  

▪ O aluno não pode abandonar a sala/local da prova antes do fim do tempo regulamentar da mesma. 

 

CALENDARIZAÇÃO: 

 

➢ Datas e duração das provas: 

 

Provas Dia Hora Duração 

História e Geografia de Portugal (57)  12 de junho 11:00 h – 12:30 h 90 minutos 

Matemática e Ciências Naturais (58) 6 de junho  11:00 h – 12:30 h 90 minutos 

Educação Física (59) 

21 de maio 10:30 h – 11:30 h 
120 minutos + 30 min. de 

tolerância 
22 de maio 10:30 h – 11:30 h 

 
 



Informação aos Encarregados de Educação – Provas de Aferição – 5.º ano                                                                                    Agrupamento de Escolas de Barrancos 

 
INSTRUÇÕES GERAIS DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

A prova é constituída por duas partes, realizadas obrigatoriamente em dias distintos, durante o período de aplicação da 

respetiva versão da prova.  

A duração prevista de cada uma das partes da prova é de 60 minutos. No enunciado da Prova indica-se uma estimativa do 

tempo necessário para cada tarefa. A tolerância de 30 minutos pode ser usada numa ou noutra sessão ou distribuída por 

ambas. A prova só é dada por terminada após todos os alunos terem sido observados na execução de todas as tarefas.  

Os alunos devem apresentar-se com o equipamento adequado, semelhante ao usado nas aulas de Educação Física. É ainda 

aconselhável que sejam portadores de sapatilhas específicas para as tarefas de ginástica. Igualmente, devem ser identificados 

com T-shirts ou coletes numerados, de acordo com a numeração da turma. O número deve ter dimensão suficiente para 

possibilitar uma boa leitura por parte dos professores classificadores. 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.).  

Os alunos realizam as tarefas, respeitando a sequência descrita no enunciado da prova.  

Cabe ao professor aplicador:  

▪ apresentar-se no local de realização da prova com a antecedência necessária para (em colaboração com os 

professores classificadores) preparar o espaço e os materiais, de acordo com as condições de realização das tarefas 

da prova;  

▪ garantir que os alunos se apresentam equipados de forma adequada;  

▪ explicar globalmente a forma como a prova irá decorrer e orientar os alunos na ativação geral e mobilização articular, 

antes do início das partes A e B da prova;  

▪ dar indicações para o início da prova, bem como orientar e acompanhar a realização das tarefas por parte dos alunos, 

em articulação com a equipa de classificadores;  

▪ organizar os alunos em grupos ou equipas, de modo a permitir que as várias tarefas se desenrolem, criando 

condições facilitadoras do desempenho individual de todos os alunos. Caso o número de alunos da turma não seja 

divisível pelo número de alunos indicado para cada tarefa, o grupo restante, com número inferior de alunos, será 

completado com outros alunos da turma cujo desempenho já tenha sido observado;  

▪ gerir a transição dos alunos de tarefa para tarefa, em articulação com os professores classificadores, à medida que 

estes forem concluindo os registos de observação;  

▪ fazer alterações excecionais, nos grupos ou pares, de acordo com as indicações dos professores classificadores;  

▪ informar os professores classificadores nas situações em que a execução de uma tarefa possa pôr em causa a 

integridade física de algum aluno que não esteja apto para a realizar;  

▪ garantir a hidratação dos alunos, sem perturbar a realização da prova.  
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Cabe aos professores classificadores: dar por terminada a prova. 

Os professores classificadores: 

▪ apresentar-se no local de realização da prova com a antecedência necessária para (em colaboração com o professor 

aplicador) preparar o espaço e os materiais, de acordo com as condições de realização das tarefas da prova;  

▪ colocar-se num local favorável à observação dos desempenhos dos alunos e ao preenchimento das respetivas fichas 

de registo da observação;  

▪ afixar, em local visível, no espaço de realização da prova, o anexo do enunciado da prova, de modo a poder ser 

consultado pelos alunos;  

▪ enunciar as tarefas que os alunos irão realizar, após o período de ativação geral e mobilização articular;  

▪ antes da realização de cada tarefa, explicar a respetiva execução, respeitando as orientações expressas no 

enunciado da prova;  

▪ gerir o tempo da prova, cuja duração não deve exceder 120 minutos (60 minutos para cada parte), acrescidos de 30 

minutos de tolerância;  

▪ decidir o início e o fim do período de observação, em cada tarefa, uma vez garantida a observação de todos os 

alunos;  

▪ solicitar a repetição da tarefa em situações excecionais (por exemplo, quando o desempenho não tenha sido 

observado pelos professores classificadores ou quando o desempenho tenha sido afetado por um motivo não 

imputável ao aluno);  

▪ solicitar a alteração da formação do par ou do grupo, quando, excecionalmente, a observação do desempenho de um 

aluno não seja viável no contexto do grupo em que está inserido;  

▪ proceder ao preenchimento da ficha de registo da observação, de acordo com os descritores de desempenho que 

constam no documento Critérios de Classificação, concertando os registos com o outro professor classificador, para 

cada aluno, após o seu desempenho, em cada tarefa;  

▪ dar por terminada a prova após confirmar que foram feitos os registos da observação dos desempenhos de todos os 

alunos;  

▪ inserir as classificações na plataforma PAEB após conclusão do preenchimento das fichas de registo da observação.  

 
 
MATERIAL REQUERIDO À ESCOLA: 

Educação Física  

➢ 1 Boque; 

➢ 5 Colchões de ginástica; 

➢ 1 Trampolim; 

➢ 2 Bolas usadas na aprendizagem de voleibol; 

➢ 2 Bolas de futebol; 
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➢ 2 Bolas usadas na ginástica rítmica; 

➢ 2 Cordas de saltar; 

➢ 8 Fitas de identificação de equipas; 

➢ 1 Rede de Voleibol; 

➢ 10 Cones de sinalização; 

➢ 1 Espaldar; 

➢ 2 Rolos Fitas adesivas; 

➢ 1 Aparelhagem de Som; 

➢ 1 Suporte Áudio; 

➢ 5 Pares de patins; 

➢ 5 Capacetes; 

➢ Coletes de identificação (igual ao número de alunos). 

 

CONVOCATÓRIA DOS ALUNOS: 
 

• Os alunos devem apresentar‐se no estabelecimento de ensino 30 minutos antes da hora marcada para o 
início das provas. 

• A chamada faz‐se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora marcada para o início da 

prova. 

• Não há tolerância para atrasos na comparência dos alunos às provas. 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS: 

• No dia das provas os alunos devem, obrigatoriamente, serem portadores do seu Cartão de Cidadão.  

 

NOTA:   As informações referentes às Provas de Aferição, lidas e esclarecidas na aula pelo professor titular de turma, 

encontram-se afixadas na Escola e podem ser consultadas na página do Agrupamento:    http://agebarrancos.pt/ 

 

O Diretor do Agrupamento, 

 

_____________________________________________ 

/Bento Manuel Guerra Caldeira/ 

http://agebarrancos.pt/

