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Provas de Aferição no 8.º ano do 3.º Ciclo  

Informações  

O presente documento visa dar a conhecer aos alunos, pais e encarregados de educação 
informação sobre as provas de aferição do 8.º ano. 

 

Calendário das provas de aferição do ensino básico  

Data Prova 

8 de junho (quinta-feira) 
Início - 11.00h  
Fim - 12.30h 

 

Ciências Naturais e Físico Química 

12 de junho (segunda-feira) 
Início - 9.00h  
Fim - 10.30h 

 

Português 
 

 
• 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/temas que constam no quadro de caracterização das provas.  

As provas refletem uma visão integradora dos diferentes domínios/temas organizadores, 
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 8.º ano do 3.º CEB 

Prova Domínios/Blocos Estrutura e Duração Material 

Português 
(85) 

Compreensão do oral 
A prova é constituída 
por um único caderno; 
as respostas são 
registadas em folha de 
respostas próprias. 

O domínio 
“Compreensão do oral” 
é avaliado nos 
primeiros 15 minutos 
da prova. 

A prova tem a duração 
de 90 minutos. 

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

 
 
 
 
 
 
Não permitido: 

• corretor. 
 

Leitura 

Educação literária 

Gramática 

Escrita 

 
Ciências 

Naturais e 
Físico-

Química 
(88) 

Terra no espaço 

Terra – um planeta com 
vida 

 A prova é constituída 
por um único caderno; 
as respostas são 
registadas em folha de 
resposta própria. 

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; 
• calculadora 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não permitido: 
• corretor. 
 

Espaço 

Terra em 
transformação 

Dinâmica externa da 
Terra 
Dinâmica interna da 
Terra e suas 
consequências 
Estrutura interna da 
Terra 

A Terra conta a sua 
história 

Materiais 

Energia 

Sustentabilidade 
na Terra 

Ecossistemas 

Gestão sustentável de 
recursos 

Reações químicas 

Som 

Luz 
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