PROVAS DE AFERIÇÃO
2.º ANO

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.

Calendário, tipologia de prova e material
CALENDÁRIO

TIPO DE
PROVA

DISCIPLINA

Expressões Artísticas
(27)

Entre 2 e
10 de maio

Provas
práticas

Prova
escrita

Requerido ao aluno:
lápis de grafite;
apara-lápis;
borracha;
tesoura.
Requerido ao aluno:
calções ou fato de treino e tshirt;
ténis ou sapatilhas.

Expressões Físico-motoras
(28)

Sexta-feira,
15 de junho
( 10h00)

MATERIAL

Português e Estudo do Meio
(25)

Não permitido:
uso de qualquer adereço que
ponha em risco a integridade
física do aluno ou dos colegas
(fios, anéis, pulseiras, relógio,
etc.).
Requerido ao aluno:
caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta;
lápis;
borracha;
apara-lápis.
Não permitido:
corretor;
dicionário.

Segunda-feira,
18 de junho
(10h00)

Prova
escrita

Requerido ao aluno:
caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta;
lápis;
borracha;
- Matemática e Estudo do Meio apara-lápis;
régua graduada.
(26)
Não permitido:
corretor;
calculadora.

Nota 1: Apesar de estas provas serem de natureza formativa, não tendo qualquer efeito na avaliação final
dos alunos, é imperioso que os alunos e os Encarregados de Educação as encarem de forma responsável e
séria.
Nota 2: A disponibilização das fichas individuais do aluno e dos resultados globais das provas de aferição
terá lugar no início do ano letivo de 2018 -2019. Estas fichas conterão informação sobre o desempenho dos
alunos por domínios e os resultados totais.
Nota 3: As informações-prova podem/devem ser consultadas pelos alunos e Encarregados de Educação na
página do IAVE em http://provas.iave.pt/np4/163.html , e nela constam todas as informações relativas à
estrutura da prova, critérios de classificação, duração e material a utilizar, que os alunos devem ter em
conta antes da realização das referidas provas. Estas informações serão também analisadas com os alunos
pelo professor da disciplina em questão.
OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Os alunos de PLNM podem utilizar dicionário bilingue Português-Língua materna do aluno e dicionário
bilingue Língua materna do aluno-Português.
b) Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar material autorizado nas
Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, I. P. devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar
apenas o seu material.
c) 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. serão recolhidos por elementos da
escola ou colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí
colocados ser devidamente desligados.
d) Para a realização das provas de aferição os alunos devem apresentar-se na escola 30 minutos antes da
hora de início da prova, e deverão ser portadores do cartão de identificação (CC ou Nº Interno – no
caso dos alunos com autorização de residência, passaporte ou outro documento que não o CC).

