
 

 

 

 

DE: DIRETOR 

 

O Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, introduziu no sistema educativo nacional o modelo de avaliação 

externa das aprendizagens dos alunos do ensino básico, que compreende a realização de provas de 

aferição para o 2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade. 

Estas provas são de aplicação universal e de realização obrigatória. 

Deste modo, gostaríamos de prestar aos pais e encarregados de educação dos nossos alunos do 5.º e 8.º 

ano toda a informação até ao momento sobre as mesmas: 

 

OBJETIVOS 

 

As provas de aferição visam: 

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

regular ao sistema educativo; 

 Fornecer informações detalhadas à escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos 

alunos sobre o desempenho destes; 

 Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de cada 

aluno. 

 

TIPOLOGIA E CALENDÁRIO 

 

As provas realizam-se antes da conclusão de cada ciclo, de modo a se poder agir atempadamente sobre 

as dificuldades detetadas de cada um e têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em 

vigor relativos aos ciclos em que se inscrevem. 

 

No 8.º ano de escolaridade, este ano letivo (2016/2017), são realizadas as seguintes provas de aferição: 

DIA HORA INÍCIO DURAÇÃO DISCIPLINA 

08/06 11.00H 90 minutos Ciências Naturais e Físico-Química 

12/06 09.00H 90 minutos Português 

 

Os alunos deverão estar na escola pelo menos 30 minutos antes do horário de início das provas. A 

chamada para as provas faz-se 20 minutos antes do seu início e, após este, os alunos que cheguem 

atrasados não as poderão realizar. 

Nos dias de realização das provas, os alunos que as realizam não terão aulas todo o dia. 

Para a realização das provas, os alunos devem obrigatoriamente ser portadores do seu CARTÃO DE 

CIDADÃO. 

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 (smartwartch), bips, 
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etc. Os objetos não estritamente necessários para a realização da prova como mochilas, carteiras, estojos, 

etc, devem ser colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí 

colocados ser devidamente desligados. 

 

 

 
 
 
A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS – RELATÓRIO INDIVIDUAL DAS PROVAS DE AFERIÇÃO (RIPA) 

 

As provas de aferição não integrarão a avaliação interna dos alunos. Deste modo, os seus resultados não 

são considerados na classificação final das disciplinas. Os resultados das provas serão devolvidos às 

escolas para análise e transmitidos aos encarregados de educação. 

O relatório individual que cada aluno receberá contém um descritivo detalhado do seu desempenho e as 

classificações por domínio ou tema, procurando ser um suporte das estratégias diferenciadas que 

integrarão a prática letiva subsequente, complementando os dados gerados pela avaliação interna. 

 

 

O Diretor 

 

___________________________________ 

(António Duarte Cunha) 

 


