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PROVAS DE AFERIÇÃO 2022 

 

Informações aos Pais e Encarregados de Educação 

Ensino Básico – 3ºCiclo 

 

Informamos os Pais e Encarregados de Educação que vão realizar-se, no 

nosso Agrupamento, nas diferentes escolas, Provas de Aferição de 8 ºano 

nas disciplinas de Educação Física ( código 84)  , Português ( código 85) e 

História e Geografia ( código 87). 

             Prova de Educação Física ( código 84) 

 

As provas serão realizadas no pavilhão desportivo e os alunos deverão 

comparecer 30 minutos antes da hora marcada para a realização da prova.  

Neste dia as aulas funcionarão normalmente para os restantes anos de 

escolaridade. 

 

 

 

 

TURMA 1º Parte 2ª Parte 

Dia  Dia Hora 

8A 17/5/22 9:00 19/05/22 11:00 

8B 17/5/22 9:00 19/05/22 11:00 

8C 17/5/22 11:00 19/05/22 9:00 

8D 17/5/22 11:00 19/05/22 9:00 

8E 18/5/22 9:00 20/05/22 11:00 

8F 18/5/22 9:00 20/05/22 11:00 

8G 18/5/22 11:00 20/05/22 9:00 

8H 23/5/22 9:00 25/05/22 11:00 
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Prova de Português ( código 84) 

 

A prova realiza-se no dia 3/6/22, às 9:30, devendo os alunos apresentar-se na 

escola 30 minutos antes e aguardar a chamada para as salas que constam das 

pautas. 

Os alunos de 9º ano não terão aulas neste dia na Escola Secundária de 

Coruche. O ensino secundário cumpre o seu horário semanal. 

Na EBIJI do Couço, os restantes anos de escolaridade cumprem o seu 

horário normal. 

 

 

Prova de História e Geografia ( código 87) 

 

A prova realiza-se no dia 8/6/22, às 9:30, devendo os alunos apresentar-se na 

escola 30 minutos antes e aguardar a chamada para as salas que constam das 

pautas. 

Na EBIJI do Couço, os restantes anos de escolaridade cumprem o seu 

horário normal. 

 

 

MUITO IMPORTANTE: 

1) É proibida a entrada na sala a qualquer aluno, após o início da prova, 

pelo que os alunos que chegarem atrasados não entrarão ao portão da 

escola. 

2) Todos os alunos deverão trazer o documento de identificação (cartão de 

cidadão ou outro) no dia das provas. 

 

AE de Coruche, 05/05/2022 

 

A Diretora 
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