CALENDÁRIO PROVAS DE AFERIÇÃO E FINAIS DE CICLO 2018/2019
(Despacho n.º 6020-A/2018, de 19.06)

Calendário de provas de aferição do ensino básico
Entre 2 e 10 de maio

Quinta-feira
6 de junho

Quarta-feira
12 de junho

Segunda-feira
17 de junho

Quarta-feira
19 de junho

2.º ano
Expressões Artísticas (27)
Expressões Físico-motoras (28)

9h 30 - 8.º ano
Português (85)
11h 30 - 5.º ano
Matemática e
Ciências Naturais (58)

9h 30 - 8.º ano
História e Geografia
(87)
11h 30 - 5.º ano
História e Geografia
de Portugal (57)

10h 00 - 2.º ano
Português e Estudo do
Meio (25)

10h 00 - 2.º ano
Matemática e Estudo
do meio (26)

Entre 20 e 29 de maio

5.º ano – Educação Física (59)

A disponibilização dos relatórios individuais do aluno e de escola de provas de aferição e dos resultados globais das provas de aferição tem
lugar até início do ano letivo de 2019/2020

Provas finais de 3.º ciclo do ensino básico
1.º fase

2.º fase

Sexta-feira
21 de junho

Quarta-feira
27 de junho

Sexta-feira
19 de julho

Segunda-feira
22 de julho

9h30 – 9.º ano
Português (91)

9h30 – 9.º ano
Matemática (92)

9h30 – 9.º ano
Português (91)

9h30 – 9.º ano
Matemática (92)

A afixação das pautas da 1.ª fase será a 15 de julho e da 2.ª fase a 5 de agosto.
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação da 1.ª fase será a 12 de agosto e da 2.ª fase a 26 de agosto

Provas de equivalência à frequência do ensino básico
Ciclos

Realização de provas
1.º fase

1.º ciclo

27 de junho
a
05 de julho

2.º ciclo

21 de junho
a
03 de julho

3.º ciclo

17 de junho
a
28 de junho

2.º fase

Afixação de pautas
1.º fase

2.º fase

Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação
1.º fase

2.º fase

12 de agosto

26 de agosto

1 de agosto
19 a 26 de julho

15 de julho

5 de agosto

