
17 de junho

quinta-feira

21 de junho

segunda-feira

25 de junho

sexta-feira

20 de julho

terça-feira

22 de julho

quinta-feira

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 1.º e 2.º ciclos 3.º ciclo

13 de julho 2 de agosto 5 de agosto

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de 

aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2021 -2022

27 de agosto

5 de agosto

1.ª fase

Afixação dos resultados 

das reapreciação

9h30

9.º ano

Português (91)

PLNM (93) (94)

Português 

Língua Segunda 

(95)

9h30

9.º ano

Matemática (92)

Período de aplicação da 

componente de produção 

e interação orais de

PLNM

17 de junho a 09 de julho 20 a 30 de julho

3 a 11 de maio 17 a 26 de maio
4 de junho

sexta-feira

9h30

9.º ano

Português (91)

Português 

Língua Segunda 

(95)

8 de junho

terça-feira

16 de junho

quarta-feira

18 de junho

sexta-feira

10h00

2.º ano

Matemática e 

Estudo do Meio 

(25)

9h30

9.º ano

PLNM (93) (94)

5.º ano (51)

8.º ano (81)

Inglês 

(Interação do oral)

2.º ano

Educação 

Artística (27)

Educação Física 

(28)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

Calendário

Provas de Aferição (2.º, 5.º e 8.º anos), Provas Finais (9.º ano) e Provas de Equivalência à Frequência (4.º, 6.º e 9.º anos)

2020-2021

Calendário das provas finais do 3.º ciclo

1.ª fase 2.ª fase

Calendário das provas de aferição do ensino básico

2.ª fase

17 de junho a 

09 de julho
20 a 30 de julho

10h00

2.º ano

Português e 

Estudo do Meio 

(26)

PROVAS

9h30

9.º ano

Matemática (92)

Afixação de pautas

9h30

8.º ano

Matemática (86)

11h30

5.º ano

Português (55)

9h30

8.º ano

Inglês (81)

11h30

5.º ano

Inglês (51)

13 de julho

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico

13 de agosto

Afixação de pautas

PROVAS

Afixação dos resultados 

das reapreciação
27 de agosto13 de agosto

16 de julho

5 a 15 de julho


