COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
N.ª Ref.ª:229/ 3 * 16.04.2015
Assunto: Provas Finais de Ciclo do 4º ano
Exmos. Senhores,
Como é do vosso conhecimento, os alunos do 4º ano de escolaridade realizam a primeira fase
das Provas Finais de Ciclo, de Português e de Matemática, nos dia 18 e 20 de maio,
respetivamente. As Provas têm início às 9:30, com chamada 30 minutos de antecedência. Os
alunos devem apresentar-se, no colégio às 8.30h, como habitualmente.
Assim sendo, reforçamos os seguintes procedimentos a ter em conta:
Português do 4º ano
Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno
não será recolhida para classificação.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos
da seguinte forma:
• Caderno 1 — 60 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos;
• Caderno 2 — 30 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos.
No final do tempo previsto para a realização de cada um dos cadernos, o aluno pode utilizar o
período de tolerância concedido, devendo, neste caso, permanecer na sala durante esse
período.
Após o período de tolerância atribuído para a realização do Caderno 1, haverá um intervalo de
15 minutos.
O Caderno 1 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 80 minutos, consoante o aluno utilize ou
não o período de tolerância. O Caderno 2 é recolhido ao fim de 30 minutos ou de 40 minutos,
consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância.
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Matemática do 4º ano
Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
O uso do lápis só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, nas
construções que envolvam a utilização de material de desenho.
O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua
graduada e compasso).
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos
da seguinte forma:
• Caderno 1 — 45 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos;
• Caderno 2 — 45 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos.
No final do tempo previsto para a realização de cada um dos cadernos, o aluno pode utilizar o
período de tolerância concedido, devendo, neste caso, permanecer na sala durante esse
período.
Após o período de tolerância atribuído para a realização do Caderno 1, haverá um intervalo de
15 minutos.
O Caderno 1 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 45 minutos, consoante o aluno utilize ou
não o período de tolerância. O Caderno 2 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 45 minutos,
consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância.
Relembramos ainda:
Os alunos devem fazer-se acompanhar do cartão de cidadão.
As atividades letivas dos restantes anos de escolaridade do Primeiro Ciclo decorrem com
normalidade, acompanhados pelas respetivas professoras. No entanto, como é exigido, neste
dia, um ambiente de silêncio total, quer no edifício, quer nos espaços circundantes, apelamos à
pontualidade e à colaboração dos Encarregados de Educação no sentido de não circularem no
espaço escolar. Informamos também que a hora e o espaço de recreio estarão condicionados
durante o decorrer das provas.
Afixação das pautas, da avaliação interna: até 15 de junho;
Afixação de pautas da 1.ª Fase: 16 de junho de 2015
Período de Acompanhamento Extraordinário (alunos retidos em resultado da avaliação da 1ª
fase): de 18 de junho a 8 de julho de 2015.
2ª Fase da realização das Provas Finais (alunos retidos em resultado da avaliação da 1ª fase) Português: 13 de julho; Matemática: 15 de julho.

Atentamente, os nossos cumprimentos
A Diretora Pedagógica
Maria José Fernandes
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