PROVAS E EXAMES 2019
PROVAS DE AFERIÇÃO - FASE ÚNICA
(horas da RAA)
2.º ano
 Expressões Artísticas (27) e Expressões Físico-Motoras (28) - entre 2 e 10
de maio
 Português e Estudo do Meio (25) - 2.ª feira - 17 de junho - 09h00
 Matemática e Estudo do Meio (26) - 4.ª feira – 19 de junho - 09h00

5.º ano
 Educação Física (59) – entre 20 e 29 de maio
 Matemática e Ciências Naturais (58) – 5.ª feira – 6 de junho – 10h30m
 História e Geografia de Portugal (57) – 4.ª feira – 12 de junho – 10h30m
8.º ano
 Português (85) e Português Língua Segunda (82) - 5.ª feira - 06 de junho 08h30m
 História e Geografia (87) - 4.ª feira - 12 de junho – 08h30m

PROVAS FINAIS (horas RAA)
9.º ano
1.ª fase
 PLNM (93) (94) - 3.ª feira - 18 de junho –08h30
 Português (91) - 6.ª feira - 21 de junho – 08h30
 Português Língua Segunda (95) - 6.ª feira - 21 de junho – 08h30
 Matemática (92) - 5.ª feira - 27 de junho – 08h30
2.ª fase
 PLNM (93) (94) - 6.ª feira - 19 de julho – 08h30
 Português (91) - 6.ª feira - 19 de julho – 08h30
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 Português Língua Segunda (95) - 6.ª feira - 19 de julho – 08h30
 Matemática (92) - 2.ª feira - 22 de julho – 08h30

ENSINO SECUNDÁRIO
 11.º ano disciplinas bianuais da componente de formação específica dos
cursos científico-humanísticos
 12.º ano disciplina de Português da componente de formação geral e
disciplina trianual da componente de formação específica dos cursos
científico-humanísticos
 1.ª fase entre 17 e 27 de junho
 2.ª fase entre 18 e 23 de julho
 Provas têm início 08h30 e 13h00 (hora RAA)
Observações: Nas provas finais e exames nacionais é obrigatória a realização de
provas na 1.ª fase

OBSERVAÇÕES:
 Em 2017 as provas de aferição do 8.º ano tiveram início às 9h00 (hora dos
Açores).
 Em 2018 as provas de aferição do 8.º ano têm início às 8h30m (hora dos
Açores; foram antecedidas em 30 minutos face a 2017).
 Nos dias de realização das provas de aferição do 8.º ano realizam-se
também as provas de aferição teóricas do 5.º ano de escolaridade.
 A realização das provas de aferição do 5.º e do 8.º ano nos mesmos dias – 6
e 12 de junho de 2019 – explica que as provas do 8.º ano tenham sido
antecipadas em 30m face a 2017.
 As provas de aferição do 5.º ano têm lugar às 10h30 (horas dos Açores).
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