1ª FASE*
PF
+
PEF

HORAS
9h 30m

15 maio (6ª feira)
Estudo do Meio (22)
60’ - Escrita

18 maio (2ª feira)
Portug uês ( 41)
PLNM ( 43) ( 44)
90’ - Escrita
Ora l–15 min/a luno a )

19 maio (3ª feira)

20maio (4ª feira)

Expressões Artísticas (23)

Ma temá tica ( 42)

90’ - Escrita e Prática

90’- Escrita

* Afixação de pautas da 1ª Fase – 16 de junho de 2015

2ª FASE**
PF
+
PEF

HORAS

13 julho (2ª feira)

9h 30m

Portug uês ( 41)
PLNM ( 43) ( 44)
90’ – Escrita
Ora l–15 min/a luno a )

14 julho (3ª feira)

15 julho (4ª feira) 16 julho (5ª feira)

Expressões Artísticas (23)

Ma temá tica ( 42)

Estudo do Meio (22)

90’ – Escrita e Prática

90’ - Escrita

60’ - Escrita

* Afixação de pautas da 2ª Fase – 27 de julho de 2015

a) Os alunos autopropostos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico são submetidos, obrigatoriamente, a uma prova oral na disciplina de
Português ou de Português Língua Não Materna.
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Calendário de provas 1ºCEB

Nota: Nos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, as provas de equivalência à frequência podem ser de um dos seguintes tipos, de acordo com as

características de cada disciplina e em função de parâmetros previamente definidos.
- Prova escrita (E), cuja realização implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou tridimensional e a possível utilização de
diferentes materiais.
- Prova oral (O), cuja realização implica a presença de um júri e a utilização por este de um registo de desempenho da capacidade de expressão
oral do aluno.
- Prova prática (P), cuja resolução implica a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que
incide sobre o trabalho prático produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de desempenho do aluno.

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Faro, 24 de abril de 2015
A Diretora
______________________________________
(Ana Paula Matos Mourato Marques)
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