
 

 

CALENDARIZAÇÃO DAS PROVAS 

PROVA PRÁTICA – 2º Ciclo e 3º Ciclo 

 

PROVA 53 – EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (5º Ano) 

 
(A prova é constituída por um conjunto de tarefas. As tarefas são realizadas em folhas/suportes 
separados do enunciado. A avaliação do desempenho dos alunos é feita através da observação 
direta e da análise do produto final. A prova tem a duração de 90 minutos.) 
 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 

De acordo com o Despacho nº 6726-A/2021, de 8 de julho, anexo V, e decisão do Conselho 

Pedagógico, reunião de 27 de abril de 2022, o calendário de provas será o seguinte: 

 

 EB23 de Arganil EB23 de Coja 

 5A.Ar (EV) 5B.Ar 5C.Ar 5D.Ar 5A.CO 

Sala EVT 1 2 9 1A 

Dia/Hora 27 maio - 15.30 24 maio - 14.30 24 maio - 11.30 25 maio – 8.45 23 maio – 8.45 

 

Os alunos devem apresentar-se com o material indicado para a prova e 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.  

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

Durante a prova, a observação, o registo e a classificação dos desempenhos dos alunos são 

efetuados pela equipa de professores classificadores designados para o efeito, de acordo com as 

instruções e com os critérios específicos de classificação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVA 84 – EDUCAÇÃO FÍSICA (8º Ano) 

 
(A prova é constituída por um conjunto de tarefas organizadas em percurso, em sequência, em 
concurso e em situação de jogo. A Aptidão Física é avaliada através de testes padronizados. A 
prova tem a duração prevista de 150 minutos para cada turma, distribuídos por duas sessões 
em dias diferentes. A prova termina quando forem avaliados todos os alunos. O tempo de 
preparação dos materiais e de ativação geral não está incluído no tempo de prova.) 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 

De acordo com o Despacho nº 6726-A/2021, de 8 de julho, anexo V, e a informação “A prova é 

constituída por duas partes, realizadas obrigatoriamente em dias distintos, mas durante o 

período de aplicação da respetiva versão da prova”  e a decisão do Conselho Pedagógico, reunião 

de 27 de abril de 2022, o calendário de provas será o seguinte: 

 

 EB23 de Arganil EB23 de Coja 

 1ª SESSÃO – 75 minutos 

PAVILHÃO 8A.Ar 8B.Ar 8C.Ar 8A.Co 8B.Co 

Data/Horário 23 maio- (2ª) 

9h30-10h45 

23 maio- (2ª) 

11h30-12h45 

24 maio- (3ª) 

11h30-12h45 

17 maio (3ª) 

14h-15h15 

17 maio (3ª) 

15h45h-17h 

 

 EB23 de Arganil EB23 de Coja 

 2ª SESSÃO – 75 minutos 

PAVILHÃO 8A.Ar 8B.Ar 8C.Ar 8A.Co 8B.Co 

Data/Horário 25 maio- (4ª) 

9h30-10h45 

25 maio- (4ª) 

11h30-12h45 

27 maio (6ª) 

15h-16h15 

19 maio (5ª) 

14h-15h15 

19 maio (5ª) 

15h45h-17h 

 

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 na prova. 

 

A Diretora, 
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