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O Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril, introduz o modelo integrado de 

avaliação externa das aprendizagens dos alunos do ensino básico, que 

compreende, no presente ano letivo, a realização de provas de aferição nos 

seguintes anos:  

 2º ano de escolaridade (1º ciclo),  

 5º ano de escolaridade (2º ciclo) e  

 8º ano de escolaridade (3º ciclo). 

 

1 – Objetivos 

As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, permitem: 

- Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando 

informação regular ao sistema educativo; 

- Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos 

professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos; 

- Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas 

para cada aluno. 

 

2 - Objeto de avaliação 

2.1 - As provas de aferição têm como referencial de avaliação os documentos 

curriculares em vigor relativos aos ciclos em que se inscrevem. 

2.2 - Para cada uma das provas a realizar em cada ciclo de ensino foram publicadas, pelo 

IAVE, as respetivas “INFORMAÇÃO-PROVA” que fornecem informações relativas ao 

objeto de avaliação e à estrutura de cada prova, bem como informação prévia sobre os 

critérios de classificação. 

2.3 - Os documentos acima mencionados podem ser consultados e reproduzidos, se 

assim o desejarem, na Reprografia da EPM-CELP.  
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3 – Calendarização 

3.1 - As provas de aferição realizam-se numa fase única, com uma só chamada, 

conforme calendarização apresentada a seguir: 

 

2º Ano -1º Ciclo do Ensino Básico 

Hora  
(local) 

4 de maio 
 (quinta-feira) 

  
Período da 
manhã, em hora 
a definir pela 
escola. 

 
- Expressão Físico-Motora 

9 de maio  
(terça-feira) 

 
- Expressões Artísticas (Expressão e Educação Musical, Expressão e 
Educação Dramática e Expressão e Educação Plástica) 
 

 

Hora  
(local) 

19 de junho 
 (segunda-feira) 

21 de junho 
(quarta-feira) 

 
11:00 

 

 
Português e Estudo do Meio 

(25) 
2º Ano 

 
Matemática e Estudo do Meio 

 (26) 
2º Ano 

 

 

 

3.2 - As duas provas de Expressões são realizadas no contexto do grupo-turma, sendo 

constituídas por tarefas que requerem um desempenho prático em situações com 

organização individual, em pares ou em grupo. 

 

3.3 - A avaliação é feita com base na observação do desempenho dos alunos, tendo em 

conta os critérios de classificação definidos para cada tarefa. A referida avaliação ficará 

a cargo de uma equipa de avaliadores presentes no decurso das provas. 
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5º Ano - 2º Ciclo do Ensino Básico 

Hora  
(local) 

8 de junho 
(quinta-feira) 

12 de junho 
(segunda-feira) 

 
10:00 

 

 
História e Geografia de 

Portugal (57) 
5º Ano 

 
---------------------- 

 
12:00 

 

 
---------------------- 

 
Matemática e Ciências Naturais 

(58) 
5º Ano 

 

 

8º Ano - 3º Ciclo do Ensino Básico 

Hora 
 (local) 

8 de junho 
(quinta-feira) 

12 de junho 
(segunda-feira) 

 
10:00 

 

 
---------------- 

 
Português (85) 

8º Ano 

 
 

12:00 
 

 
Ciências Naturais e Físico-

Química (88) 
8º Ano 

 
 

---------------- 

 

 

4 – Resultados 

4.1 - As provas de aferição dão origem a informação descritiva sobre o desempenho do 

aluno, não sendo os resultados considerados na classificação das respetivas disciplinas. 

4.2 - A caraterização do desempenho de cada aluno é inscrita numa ficha individual, 

considerando os parâmetros relevantes de cada uma das áreas curriculares e dos 

domínios avaliados na prova. 

4.3 - As fichas individuais são entregues pelo professor titular/diretor de turma aos 

alunos e aos encarregados de educação, até ao início do ano letivo de 2017/2018. 
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5 - Recomendações 

5.1 - No dia de realização da prova de aferição, cada aluno deve levar consigo um 

documento de identificação com fotografia (Cartão de Cidadão, Bilhete de 

Identidade ou outro), para apresentar aos professores vigilantes. 

5.2 - Na folha de rosto da prova (provas do 2º e 5º anos) ou na folha de respostas 

(provas do 8º ano), o aluno só pode escrever o nome e outros elementos 

identificativos no cabeçalho. 

5.3 - Não é permitido escrever nas margens da prova ou da folha de respostas. 

5.4 - Só é permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, exceto 

na resolução das questões em que haja indicação para o uso de lápis.  

5.5 – Para a realização das provas, os alunos não podem ter junto de si quaisquer 

suportes escritos não autorizados como por exemplo, livros, cadernos ou folhas.  

Não podem, de igual forma, ser portadores de quaisquer sistemas de comunicação 

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

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

5.6 - Não é permitido o uso de tinta corretora para corrigir respostas. Em caso de 

engano, o aluno deve riscar, com um traço, o que quer anular. 

5.7 - Recomenda-se a leitura atenta e cuidada do enunciado de cada item (pergunta 

ou questão). 

5.8 - Nos itens de seleção (em que apenas se escolhe a resposta) é necessário 

identificar clara e inequivocamente a opção selecionada. 

5.9 - Nos itens de construção (que exige elaboração da resposta) é necessário: 

 Responder de forma clara, respeitando o que é pedido; 

 Utilizar uma caligrafia legível; 

 Usar as letras maiúsculas e minúsculas, de acordo com as normas de 

ortografia em vigor. 

5.10 - No caso das provas do 8º ano é necessário identificar claramente, na folha de 

resposta, o número do grupo e do item (pergunta ou questão). As respostas não 

identificadas não serão classificadas. 

5.11 - Cada aluno deve controlar e verificar regularmente o tempo de que dispõe 

para realizar a prova. 
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5.12 – Antes de terminado o tempo regulamentar, cada aluno deve, se possível, fazer 

uma leitura para verificar se cumpriu todas as instruções e se não se esqueceu de 

responder a algum item (pergunta ou questão) ou de identificar todas as respostas 

(no caso das provas do 8ºano). 

5.13 - Nenhum aluno pode abandonar a sala antes de terminado o tempo 

regulamentar da prova. 

 

6 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

Os alunos que se encontram ao abrigo do Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de janeiro, e os 

alunos que, embora não estejam ao abrigo do mesmo diploma, apresentam problemas 

de saúde realizam as provas de aferição, podendo ser-lhes aplicadas as condições 

especiais na realização das provas, de acordo com o previsto para a realização dos 

exames. 
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