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Exmo. Sr. Encarregado de Educação, 

O modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens do ensino básico contempla, em 

2017, no 2.º ano de escolaridade, a aplicação de duas provas de aferição escritas: uma de 

Português e Estudo do Meio e outra de Matemática e Estudo do Meio. É neste quadro que vimos, 

por este meio, informá-lo sobre algumas das normas das Provas de Aferição. A legislação que 

regulamenta estas provas é a seguinte: Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de Abril. 

 

Caracterização das Provas de Aferição do 2.º ano 

Prova Calendário Duração Material Obrigatório 

Português e  

Estudo do Meio 

19 de junho 

       10h00 
90 min 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta;  

 Lápis; borracha e apara-lápis. 

 Não é permitido corretor nem 

dicionário 

Matemática e  

Estudo do Meio 

21 de junho 

10h00  
90 min 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta. 

 Lápis, borracha e apara-lápis. 

 régua graduada. 

 Não é permitido corretor nem 

calculadora. 

 

Para mais informações sobre a estrutura da prova deve consultar o sítio do IAVE (WWW.iave.pt). 

 

Pautas de chamada: 

As pautas de chamada para as provas de aferição são afixadas no átrio da escola com a 

antecedência de, pelo menos, 48 horas relativamente ao início das provas, delas constando o 

dia, a hora e a sala onde os alunos realizam a prova. 

 

Comparência dos alunos: 

 Os alunos devem comparecer junto à sala 30 minutos antes da hora marcada para o início da 

prova. 

 A chamada faz-se 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova, pela ordem 

alfabética constante nas pautas de chamada. 

 Após a hora de início da prova, não é permitida a entrada dos alunos. 

 Os alunos não podem ser portadores de telemóveis ou qualquer outro equipamento não 

autorizado. 
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Identificação dos alunos: 

 Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu Cartão do Cidadão 

atualizado ou de documento legal que o substitua, desde que contenha fotografia. 

 Os alunos que se apresentarem sem documento de identificação podem realizar a prova, 

devendo o Secretariado de Exames elaborar no final da mesma um auto de identificação do 

aluno perante 2 testemunhas. O auto tem de ser assinado por um elemento do Secretariado de 

Exames, pelas testemunhas e pelo aluno. A situação é imediatamente comunicada ao EE, que 

tem de assinar o auto, e deve, no prazo de 2 dias a seguir ao da realização da prova, 

apresentar na escola o documento de identificação. 

 

Aplicação das provas: 

 A prova é constituída por um único caderno;  

 As respostas são registadas no enunciado. 

 A avaliação do domínio «Compreensão do oral» tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

No início da prova, os professores vigilantes procedem à leitura das instruções emanadas pelo 

IAVE relativamente à aplicação da prova, ao material e duração da prova. 

 Os alunos não podem escrever o nome em qualquer outro local da prova, para além do 

cabeçalho; 

 Só podem usar caneta azul ou preta (e lápis apenas nos itens indicados na prova); 

 Não podem utilizar tinta corretora, em caso de engano, devem riscar; 

 Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. 
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