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PROVAS DE AFERIÇÃO 2017/2018 
 

INFORMAÇÕES PARA ALUNOS, PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

5º e 8º ANOS 

 
 

As provas de aferição visam:  
 

 Acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas;  
 

 Fornecer informações detalhadas às escolas, aos professores, aos encarregados de educação 

e aos próprios alunos sobre o desempenho destes últimos;  
 

 Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de 

cada aluno.  
 

A descrição do desempenho de cada aluno nas diferentes provas será apresentada num relatório 

individual. Os relatórios individuais, contendo informação de natureza qualitativa, serão enviados 

às escolas, as quais devem assegurar a sua posterior divulgação junto dos alunos e dos respetivos 

encarregados de educação.  
 

As escolas terão ainda acesso a um relatório contendo informação de natureza qualitativa e 

quantitativa, que caracteriza o desempenho do conjunto de alunos de cada turma, de cada escola e 

do agrupamento. A informação disponibilizada nos relatórios individuais e de escola, que 

complementa a informação recolhida no âmbito da avaliação interna, permite uma reflexão 

individual e coletiva sobre a concretização dos objetivos de aprendizagem e pode ainda 

fundamentar tomadas de decisão que contribuam para a melhoria das práticas pedagógicas e das 

aprendizagens.  

 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO  

 Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material autorizado 

nas Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, I.P., devendo cada aluno, na sala de prova, 

utilizar apenas o seu material.  
 

 Os alunos de PLNM podem utilizar dicionário na realização das provas de aferição, nos termos 

definidos no n.º 5 do artigo 31.º do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e de 

Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário. 
 

 Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes 

escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas 

de comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo 

telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc. Os objetos não 

estritamente necessários para a realização da prova como mochilas, carteiras, estojos, etc. 

devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados junto à secretária dos professores 

vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser devidamente desligados.  

 

 À ocorrência de irregularidades, fraudes ou tentativa de fraude, durante a realização das provas 

de aferição é aplicável o previsto no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas 

de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário.  

 

Todas as informações relativas às Provas de Aferição 
podem ser consultadas no sítio do IAVE (www.iave.pt) 

 

http://www.iave.pt/
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 O material/equipamento requerido ao aluno, a utilizar nas provas de aferição práticas, encontra-

se definido na Informação-Prova do IAVE, I.P.e nas informações complementares é da 

responsabilidade do aluno/EE.  
 

 

COMPARÊNCIA DOS ALUNOS 
 

 Os alunos devem comparecer junto à sala ou local 

da prova 30 minutos antes da hora marcada para 

o seu início.  
 

 A chamada faz-se pela ordem constante nas 

pautas, 20 minutos antes da hora marcada para o 

início da prova, sendo as faltas registadas. 
 

 O atraso na comparência dos alunos não pode 

ultrapassar a hora de início do tempo 

regulamentar das provas.  
 

 Não podem abandonar a sala antes de terminado o 

tempo regulamentar da prova. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
 

 Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de 

documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia.  
 

 Os alunos sem documento de identificação devem registar, no local destinado ao número do 

cartão de cidadão, o número interno de identificação que lhes foi atribuído.  
 

 Nas provas de aferição práticas os alunos devem ainda ser identificados com os números 

constantes da pauta de chamada, (...), a fim de poderem ser identificados pelas equipas de 

classificação, durante o processo de observação.  

 

PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA 

 

 Nas provas de aferição escritas as respostas são dadas no próprio enunciado da prova. 

 No cabeçalho, o aluno deve escrever apenas na parte destacável: 

o O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;  

o O número do cartão de cidadão;  

o A sua assinatura.  
 

 Os alunos NÃO podem escrever o nome em qualquer outro local, para além do Cabeçalho.  

 

RECOLHA DAS PROVAS 

 Terminado o tempo de duração das provas, durante a recolha das mesmas, os alunos mantêm-

se nos seus lugares e só podem sair da sala quando autorizados pelos professores vigilantes. 
 

 As folhas de rascunho são fornecidas pelo professor e não são recolhidas, já que em caso algum 

podem ser objeto de classificação.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

5º ANO 

 

 As provas de aferição de Educação Visual e Tecnológica (53), Educação Musical (54) e Português 

(55) têm por referência os documentos curriculares em vigor, na intersecção com o que se 

encontra inscrito nas Aprendizagens Essenciais.  
 

 Todas as provas avaliam aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no quadro de 

caracterização.  
 

 As provas refletem uma visão integradora dos diferentes domínios, privilegiando, sempre que 

possível, uma abordagem interdisciplinar.  
 

 As provas podem mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores, refletindo uma 

perspetiva integradora e articulada dos conteúdos disciplinares.  
 

 No quadro seguinte apresenta-se, ainda, a estrutura e a duração de cada uma das provas, assim 

como o material requerido ao aluno e o material não permitido. 
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8º ANO 

 As provas de aferição têm como referência os documentos curriculares em vigor, avaliando 
aprendizagens desenvolvidas nos domínios/áreas que constam no quadro de caracterização.  
 

 As provas podem mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores, refletindo uma 
perspetiva integradora e articulada dos conteúdos disciplinares.  
 

 No quadro seguinte apresenta-se, ainda, a estrutura e a duração de cada uma das provas, assim 
como o material requerido ao aluno e o material não permitido. 

 
 

 

 


