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INFORMAÇÃO 
 

MODELO INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS NO ENSINO 
BÁSICO 

 
 

1. A implementar no ano letivo de 2015/2016: 

1.1. Provas de Aferição: 
2º ano – Português e Matemática, apresentando as duas provas uma componente de Estudo 
do Meio (realizadas na semana de 6 a 9 de junho) 
5º ano - Português e Matemática (realizadas na semana de 6 a 9 de junho) 
8º ano – Português e Matemática (realizadas após a última semana de aulas) 
 
1.2. Provas Finais: 
4º ano – São descontinuadas 
6º ano – São descontinuadas 
9º ano - Português e Matemática 
 
1.3. PET: 
É suspenso o teste de inglês PET (Preliminary English Test).  
 
 
2. A implementar no ano letivo de 2016/2017: 

2.1. Provas de Aferição: 
 
2º ano – Nas áreas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões. 
 
5º ano – As provas incidirão, rotativamente, sobre outras áreas do currículo, prevendo-se 
também, em algumas disciplinas, a inclusão de situações práticas nos instrumentos de 
avaliação.  
 
8º ano – As provas incidirão, rotativamente, sobre outras áreas do currículo, prevendo-se 
também, em algumas disciplinas, a inclusão de situações práticas nos instrumentos de 
avaliação.  
 
2.2. Provas Finais: 
9º ano - Português e Matemática 
 
 
3. Os resultados das provas de aferição são devolvidos às escolas, para análise, e 
transmitidos aos encarregados de educação e aos alunos através de uma Ficha Individual do 
Aluno. Esta ficha contém um descritivo detalhado do desempenho e as classificações por 
domínio ou tema.  
 
4. As provas do 2.º ano de escolaridade serão, por regra, realizadas nas escolas dos 
alunos, em situação habitual de sala de aula, aplicadas pelos seus professores. 
 
5. Aguarda-se divulgação do calendário das provas. 
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