Agrupamento de Escolas D. Dinis, Loulé
Sede: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis - Quarteira
Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim de Infância D. Francisca de Aragão

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/ALUNOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PROVAS DE AFERIÇÃO

Condições específicas para a realização da Prova 27 ‒ Expressões Artísticas
A prova tem a duração de 135 minutos, repartidos em duas partes: a primeira de 90 minutos e a segunda de 45
minutos, com um intervalo de 30 minutos.
Os alunos devem apresentar-se equipados com roupa confortável e com sapatilhas ou meias antiderrapantes.
Material requerido a cada aluno:
Lápis de grafite;
Apara-lápis;
Borracha;
Tesoura.

Condições específicas para a realização da Prova 28 ‒ Expressões Físico-Motoras
Os alunos devem apresentar-se equipados com calções e T-shirt ou fato de treino, e com ténis ou sapatilhas ou
outro equipamento adequado para a prática do exercício físico. Não é permitido o uso de qualquer adereço que
ponha em risco a integridade física do aluno ou dos colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc.).

Condições específicas de realização da Prova 53 ‒ Educação Visual e Educação Tecnológica
Material requerido ao aluno:
Lápis de grafite de graduação HB;
Lápis de grafite de graduação B;
Borracha branca macia;
Apara-lápis;
Régua de 40/50 cm;
Esquadro;
Compasso;
Lápis de cor;
Canetas de feltro;
Cola (em stick ou líquida, em tubo);
Tesoura.

Condições específicas para a realização da Prova 54 ‒ Educação Musical
Material requerido ao aluno:
Lápis;
Apara-lápis;
Borracha;
Instrumento de altura definida que utilizou ao longo do ano letivo (quer fornecido pela escola quer
pertencente ao aluno).
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Condições específicas de realização da Prova 83 ‒ Educação Visual
Material requerido ao aluno:
Lápis de grafite de graduação HB;
Lápis de grafite de graduação B;
Borracha branca macia;
Apara-lápis;
Régua de 40/50 cm;
Esquadro;
Compasso;
Transferidor;
Lápis de cor;
Canetas de feltro;
Caneta ou esferográfica de tinta preta;
Pastel de óleo;
Cola (em stick ou líquida, em tubo);
Tesoura.

Condições específicas de realização da Prova 84 ‒ Educação Física
Equipamento dos alunos
Os alunos devem apresentar-se equipados de forma adequada, com equipamento semelhante ao usado nas aulas de Educação
Física. É ainda aconselhável que sejam portadores de sapatilhas específicas para as tarefas de ginástica.

