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Provas de Aferição no 5.º ano do 2.º Ciclo  

Informações  

O presente documento visa dar a conhecer aos alunos, pais e encarregados de educação 
informação sobre as provas de aferição do 5.º ano. 

 

Calendário das provas de aferição do ensino básico  

Data Prova 

8 de junho (quinta-feira) 
Início - 9.00h  
Fim - 10.30h 

 

História e Geografia de Portugal 
 

12 de junho (segunda-feira) 
Início - 11.00h  
Fim - 12.30h 

 

Matemática e Ciências Naturais 

 
• Os alunos devem estar junto à sala 30 minutos antes do início da prova.  

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

• Não é permitido na sala das provas ter quaisquer sistemas de comunicação móvel 

(computadores, aparelhos de vídeo ou áudio, telemóveis, relógios com comunicação, bips, etc). 

 

 
 
Caracterização das provas 
 

As provas de aferição têm como referência os documentos curriculares em vigor, avaliando 
aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no quadro de caracterização das provas.  

As provas refletem uma visão integradora dos diferentes domínios de cada tema organizador, 
privilegiando, sempre que possível, uma abordagem interdisciplinar.  

No quadro apresenta-se, ainda, a estrutura e a duração de cada uma das provas e o material 
necessário e não permitido. 
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Caracterização das provas de aferição do 5.º ano do 2.º CEB 

Prova Domínios/Blocos Estrutura e Duração Material 

História e 
Geografia 

de 
Portugal 

(57) 

A Península Ibérica: localização e quadro 
natural 

A prova é constituída 
por um único caderno; 
as respostas são 
registadas no 
enunciado. 

A data de realização 
da prova (antes do 
final do ano letivo) 
será tida em 
consideração na 
seleção dos conteúdos 
que esta poderá 
avaliar. 

A prova tem a duração 
de 90 minutos. 

Requerido ao aluno: 
• caneta ou 
esferográfica de tinta 
azul ou preta. 

 
 
 
 
  
 
 
 
Não permitido: 

• corretor. 
 

A Península Ibérica: dos primeiros povos à 
formação de Portugal (século XII) 

Portugal do século XII ao século XVII 

Matemática 
e 

Ciências 
Naturais 

(58) 

Números e Operações (NO) A prova é constituída 
por um único caderno; 
as respostas são 
registadas no 
enunciado. 

Os suportes usados 
podem ser de carácter 
teórico e experimental. 

A prova tem a duração 
de 90 minutos. 

Requerido ao aluno: 
• caneta ou 
esferográfica de tinta 
azul ou preta; 
• lápis, borracha e 
apara-lápis; 
• material de 
desenho e de 
medição (régua 
graduada, 
compasso, esquadro 
e transferidor). 
 
 
 
 
 

Não permitido: 
• corretor; 
• calculadora. 

Geometria e Medida (GM) 

Álgebra (ALG) 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais 
terrestres 
 
Diversidade dos seres vivos e suas 
interacções com o meio 
 

Unidade e diversidade dos seres vivos 
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