
 

 

 



I. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 

 
 

2. ÂMBITO E DESTINATÁRIOS 

2.1. As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos os 
alunos do ensino básico, numa única fase, nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, nas 
disciplinas que constam do quadro seguinte: 

 
 
2.4. Os alunos que se encontram ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, 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 condições especiais na 
realização das provas, de acordo com o 
Guia de Aplicação de Condições Especiais na Realização de Provas e Exames – 2017, com 
exceção da condição “prova a nível de escola”. 
2.5. O facto de a condição “prova a nível de escola” não ser aplicável nas provas de aferição, 
em conformidade com as finalidades que presidem a este tipo de avaliação, não inviabiliza a 
adoção pela escola de outros instrumentos e técnicas de avaliação, a realizar em simultâneo 
ou não com as provas de aferição, que se poderão constituir como diagnósticos adequados e 
válidos, fornecendo informações detalhadas do desempenho escolar dos alunos. 
2.6. As condições especiais aplicadas no caso das provas de Expressões Artísticas e de 
Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade, bem como na compreensão do oral das 
provas de Português e Estudo do Meio (25) e Português (85), são autorizadas pelo diretor da 
escola e devem ter em consideração a especificidade de caracterização de cada aluno. 



2.7. Os alunos que se encontram ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com a 
medida Adequações no Processo de Matrícula só devem realizar as provas de aferição relativas 
às disciplinas que se encontram a frequentar no presente ano letivo. 
2.8. No caso das provas de aferição referentes a mais do que uma disciplina os alunos referidos 
no número anterior só as devem realizar no caso de frequentarem ambas as disciplinas no 
presente ano letivo. 
 
4. PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 
4.3. No caso dos agrupamentos de escolas, o diretor deve designar, para cada escola onde se 
realizam provas, à exceção da escola GPA, uma estrutura de apoio ao secretariado de exames, 
a qual deverá, desejavelmente, integrar o respetivo coordenador de escola. 
4.4. A estrutura de apoio ao secretariado de exames referida no número anterior tem as 
seguintes funções: 
a) Supervisão do processo de realização das provas de aferição; 
b) Distribuição dos enunciados das provas pelas salas; 
c) Comunicação de informações de e para o secretariado de exames; 
d) Transmissão de orientações comunicadas pelo secretariado de exames; 
e) Recolha das provas realizadas pelos alunos e o seu transporte para a escola GPA. 
4.27. 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. devem ser recolhidos por elementos da escola ou colocados junto à secretária dos 
professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser devidamente desligados. 
4.28. É igualmente proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel nas salas 
de prova por parte dos professores vigilantes. 
4.29. O material a utilizar nas provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões 
Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade, encontra-se definido na Informação-Prova do 
IAVE, I.P. e informações complementares. 
4.31. No caso das provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, 
do 2.º ano de escolaridade, os alunos devem apresentar-se com o vestuário e o material da 
sua responsabilidade, referidos na Informação-prova do IAVE, I.P. e informações 
complementares. 
4.32. Os professores coadjuvantes são designados pelo diretor, de entre os elementos dos 
grupos de recrutamento a que está atribuída a lecionação da disciplina/ano objeto de prova de 
aferição, sendo aconselhável que lecionem essa disciplina/ano, no presente ano letivo. 
4.33. Nas provas de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras não há lugar à 
designação de coadjuvantes. 
4.34. Os professores coadjuvantes desempenham as seguintes funções: 
a) Transmitir esclarecimentos aos alunos ou às estruturas de apoio do secretariado de exames, 
no caso dos agrupamentos de escolas, sobre o conteúdo das provas, desde que expressamente 
comunicados ou autorizados pelo JNE; 
b) Divulgar informação junto dos alunos ou às estruturas de apoio do secretariado de exames, 
no caso dos agrupamentos de escolas, sobre eventuais erratas, desde que expressamente 
autorizada pelo secretariado de exames; 
c) Solicitar pedidos de esclarecimento ao IAVE, I. P., relativos aos conteúdos da prova, e ao 
JNE, sobre todas as outras situações. 
4.35. Durante o período de realização da prova, o professor coadjuvante deve permanecer 
numa sala da escola, de preferência próxima ou contígua ao secretariado de exames. 
4.36. O professor coadjuvante exerce as suas funções na escola GPA, onde se encontra sediado 
o secretariado de exames, independentemente do número de escolas do agrupamento que 



realizam provas de aferição, devendo, em caso de necessidade, junto do secretariado de 
exames, estabelecer contacto telefónico com as estruturas de apoio de cada uma das escolas. 
4.37. Para os efeitos previstos no n.º 4.34., logo após o início da prova, o coordenador do 
secretariado de exames, entrega um exemplar do respetivo enunciado ao professor 
coadjuvante, que fica obrigado ao dever de sigilo durante o período da sua realização. 
4.38. Tendo em consideração o processo de supervisão da classificação das provas de aferição 
de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade, o diretor 
da escola GPA deve designar professor(es) interlocutor(es) para as áreas previstas: domínio 
das expressões físico-motoras, domínio da expressão musical/dramática e domínio da 
expressão plástica. 
4.39. Os interlocutores têm como função assegurar a comunicação com o supervisor que lhe 
for atribuído pelo IAVE, I.P., designadamente, dúvidas e questões relacionadas com os guiões 
ou com os processos de realização e de classificação das provas referidas no número anterior e 
comunicar as orientações aos professores aplicadores e classificadores do agrupamento de 
escolas/escola. 
4.40. A comunicação do interlocutor com o supervisor será feita de acordo com as orientações 
do IAVE, I.P. 
4.42. No período da aplicação de cada prova e em caso de dúvidas, o interlocutor deverá 
entrar em contacto direto com a equipa IAVE, I.P. 
4.43. O(s) interlocutor(es) pode(m) ser professor(es) do 1.º ciclo ou das áreas objeto de 
avaliação, devendo permanecer junto do secretariado de exames na escola GPA durante a 
realização das provas e, preferencialmente, não deve(m) integrar as equipas de classificadores. 
4.44. Para a realização das provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-
Motoras, do 2.º ano de escolaridade, devem ser seguidas as orientações constantes na 
Informação-prova do IAVE, I.P., e informações complementares. 
4.45. Nas restantes provas de aferição do 2.º ano de escolaridade, a vigilância deverá ser 
efetuada pelo respetivo professor titular de turma, podendo, excecionalmente, o diretor da 
escola decidir pela presença de um segundo professor. 
4.46. No 5.º e 8.º anos de escolaridade, a vigilância deverá ser efetuada por um professor da 
turma, podendo o diretor da escola decidir pela presença de um segundo professor, não 
havendo restrição relativamente ao grupo de recrutamento a que pertencem. 
4.47. Para as provas referidas nos dois números anteriores devem ser designados vigilantes 
suplentes em número a definir pelo diretor da escola. 
4.48. As salas de realização das provas de aferição de Português e Estudo do Meio, do 2.º ano 
de escolaridade, e de Português, do 8.º ano de escolaridade, têm que estar previamente 
equipadas com um sistema de reprodução de ficheiro áudio, para avaliação do domínio de 
compreensão do oral. 
4.49. Os procedimentos atrás referidos devem também ser seguidos no que diz respeito aos 
ficheiros áudio com instruções relativas à primeira parte da prova de aferição de Expressões 
Artísticas. 
4.50. Os professores vigilantes devem comparecer junto das salas de realização das provas 30 
min antes do seu início, a fim de rececionar os sacos com os enunciados e confirmar que os 
alunos não se encontram na posse de telemóvel ou outro equipamento de comunicação a 
distância, bem como desenvolver os procedimentos referidos no n.º 4.55. 
4.51. Nas salas, durante a realização da prova, não é permitida a entrada de outras pessoas 
para além dos professores designados para a vigilância das provas, diretor, subdiretor, 
adjuntos do diretor, membros do secretariado de exames, elementos das estruturas de apoio 
ou o professor coadjuvante. 
4.52. Os inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência e da Inspeção Regional de 
Educação das Regiões Autónomas têm acesso livre e direto às salas de prova. 
4.53. As salas de prova devem permanecer com a porta aberta durante a sua realização, à 
exceção do período de audição do texto para compreensão do oral, nas provas de Expressões 



Artísticas, Português e Estudo do Meio (25) e Português (85), caso se preveja interferência 
entre as várias salas. 
4.54. Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora 
marcada para o seu início. 
4.55. Antes do início das provas, durante o período de chamada dos alunos e imediatamente 
antes da sua entrada na sala ou local de realização de prova, os professores vigilantes devem 
solicitar aos alunos que efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de que 
possuem o material necessário para a realização da prova e que não possuem qualquer 
material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis. Ainda assim, para 
acautelar qualquer esquecimento, os alunos assinam, já nos respetivos lugares ou local de 
realização da prova, o Modelo 29/JNE, extraído do programa PAEB, confirmando que 
efetuaram a verificação referida. 
4.56. Os telemóveis entregues aos responsáveis da escola devem ser identificados e colocados 
no local considerado mais adequado. 
4.57. A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora marcada 
para o início da prova, sendo as faltas registadas no referido suporte. 
4.58. O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo 
regulamentar das provas. 

 
 
5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 
5.1. Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou 
de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. 
5.2. Os alunos sem documento de identificação podem realizar a prova, devendo o 
secretariado de exames diligenciar no sentido de obter, através do programa PAEB ou do 
processo do aluno, o número do documento de identificação ou o número interno para registo 



no cabeçalho da prova, no caso de se tratar de aluno que não possua documento de 
identificação. 
5.3. Os alunos sem documento de identificação devem registar, no local destinado ao número 
do cartão de cidadão, o número interno de identificação que lhes foi atribuído, indicando, 
como local de emissão, a referência “número interno”. 
5.4. Nas provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano 
de escolaridade, os alunos devem ainda ser identificados com os números constantes da pauta 
de chamada, de acordo com as orientações estabelecidas na Informação-prova do IAVE, I.P. e 
informações complementares, a fim de poderem ser identificados pelas equipas de 
classificação, durante o processo de observação. 
5.5. No caso das provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, 
do 2.º ano de escolaridade, sempre que coexistam, na mesma sessão, turmas de escolas 
distintas com pautas, fichas de registo de classificação e grelhas de classificação próprias, os 
números para identificação dos alunos deverão ser complementados com a informação 
considerada suficiente para que os classificadores possam identificar adequadamente os 
alunos. 
5.6. Nas provas de aferição dos 2.º e 5.º anos de escolaridade, as respostas são dadas no 
próprio enunciado da prova, de acordo com a Informação-Prova. 
5.7. Nas provas de aferição do 8.º ano de escolaridade as respostas são dadas em folha de 
prova de modelo próprio da EMEC, de acordo com a Informação- 
Prova, idêntica à utilizada nas provas finais de ciclo e exames nacionais, com as adaptações 
necessárias. 
5.8. O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola devidamente carimbado, sendo 
datado e rubricado por um professor vigilante. O papel de rascunho não pode ser entregue ao 
aluno antes da distribuição dos enunciados. 
5.9. No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever: 
a) Na parte destacável: 

 O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas; 

 O número do cartão de cidadão; 

 A sua assinatura; 

 Nas provas do 8.º ano, a designação e o código da prova que se encontra a realizar 
(exemplos: Português (85) ou Ciências Naturais e Físico-Química (88)); 

 Ano de escolaridade. 
b) Na parte fixa: 

 Novamente, a designação e o código da prova que se encontra a realizar; 

 O ano de escolaridade; 

 No final da prova, o número de páginas utilizadas na sua realização (8.º ano). 



 
 



 
 
5.10. O professor responsável pela vigilância deve avisar os alunos do seguinte: 
a) Não devem escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para além do 
cabeçalho; 
b) Só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, nos 
itens indicados na prova; 



c) Não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo 
riscar, em caso de engano; 
d) Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova. 
5.11. As instruções para a realização das provas de aferição devem ser descarregadas na 
página da internet do IAVE, I. P., para divulgação prévia aos alunos e professores vigilantes, 
bem como aos professores aplicadores e classificadores, no caso das provas de aferição de 
Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade. 
5.14. Os sacos com os enunciados das provas de aferição são identificados com etiquetas de 
cores diferentes, de acordo com as provas/código . 
5.15. As etiquetas brancas identificam as provas de 2.º, 5.º e 8.º anos que se realizam em 
primeiro lugar. As etiquetas azuis identificam as provas que se realizam em segundo lugar, 
para cada um dos anos de escolaridade. Apresenta-se exemplo relativo ao 2.º ano de 
escolaridade: 

 
5.16. Quando for autorizada, pelo diretor, a realização de uma prova em sala à parte, um 
elemento do secretariado de exames ou da estrutura de apoio deve: 
a) Dirigir-se a uma sala de prova, após a abertura do saco de provas e retirar um enunciado; 
b) Colocar o enunciado num envelope, que deve fechar, para garantir o sigilo da prova; 
c) Levar o envelope à sala onde se encontra o aluno e entregá-lo ao professor vigilante; 
d) Indicar ao professor vigilante que o tempo de prova deve ser contabilizado a partir do 
momento em que o enunciado é entregue ao aluno. 
5.17. No caso de existirem vários alunos para realização de provas em sala à parte, deverá ser 
requisitado um saco de provas de aferição para o conjunto desses alunos, o qual será 
distribuído de acordo com o referido no número anterior. 
5.18. Durante a realização das provas de aferição, os enunciados não podem, em caso algum, 
ser visualizados fora das respetivas salas de realização, com exceção do previsto no n.º 4.34, 
para os professores coadjuvantes. 
5.19. Os sacos são abertos na hora de início da prova, dentro das salas de realização, pelos 
professores vigilantes e os enunciados distribuídos aos alunos à mesma hora em todo o 
estabelecimento de ensino. 
5.22. A distribuição dos enunciados aos alunos não pode ser feita, em caso algum, antes da 
hora marcada para o início da prova. 
5.27. Nas provas de Expressões Artísticas, caso a sala não comporte a totalidade dos alunos de 
uma turma, tendo em atenção a distribuição de um aluno por mesa, o diretor pode optar, no 
âmbito do programa PAEB, por dividir a turma, com a possibilidade de definir datas e horas 
diferenciadas para cada um dos grupos. 
5.28. As provas de aferição têm a duração estabelecida no Quadro IV do Regulamento das 
Provas de Avaliação Externa e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário, não havendo lugar a tempo de tolerância. 



5.29. A contagem do tempo de duração das provas de aferição realizadas no enunciado inicia-
se 5 min após a distribuição dos enunciados aos alunos, a fim de estes poderem preencher o 
cabeçalho. 
5.30. A contagem do tempo de duração das provas de aferição realizadas em folhas de provas 
de modelo da EMEC inicia-se logo que concluída a distribuição dos enunciados aos alunos, já 
que o cabeçalho é preenchido no período que antecede o início do tempo regulamentar da 
prova. 
5.31. As provas de aferição de Português e Estudo do Meio e de Matemática e Estudo do Meio, 
do 2.º ano de escolaridade, têm a duração de 90 min, dividida em duas partes de 45 min, com 
20 min de intervalo, de acordo com o quadro seguinte: 

 
5.32. As provas de aferição dos 5.º e 8.º anos de escolaridade têm a duração de 90 min, não 
havendo lugar a intervalo. 
5.33. A hora de início e de conclusão da prova tem de ser escrita no quadro da sala de 
realização da mesma. Os elementos do secretariado de exames ou das estruturas de apoio, 
sempre que existam, devem, na parte inicial da prova, confirmar em todas as salas se a hora 
de início e conclusão da prova se encontra corretamente escrita no quadro. 
5.34. Verificando-se a insuficiência de sacos, os alunos devem permanecer na sala até à 
distribuição dos enunciados, altura a partir da qual se inicia a contagem do tempo de duração 
da prova. 
5.35. A permanência dos alunos na sala, aguardando a chegada dos enunciados, não pode em 
caso algum ultrapassar o tempo regulamentar previsto para essa prova. 
5.36. Se não for possível resolver a insuficiência de enunciados no período de tempo definido 
no número anterior, a situação deverá ser comunicada ao JNE, que tomará as decisões 
consideradas adequadas. 
5.37. A prova de aferição de Expressões Artísticas, do 2.º ano de escolaridade, tem a duração 
total de 135 min, dividida em duas partes de 90 min e 45 min, com 20 min de intervalo. 
5.38. A prova de aferição de Expressões Físico-Motoras, do 2.º ano de escolaridade, tem a 
duração máxima de 60 min, com 30 min de tolerância, e inclui organização e transição entre 
tarefas. 
5.39. Nas provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, do 2.º 
ano de escolaridade, os professores aplicadores devem verificar se os alunos se encontram na 
posse do material e vestuário da sua responsabilidade. 



5.40. Durante a realização das restantes provas de aferição, os professores vigilantes devem, 
com o mínimo de perturbação para os alunos, percorrer os lugares a fim de: 
a) Verificar o correto preenchimento dos elementos de identificação no cabeçalho das provas; 
b) Rubricar as folhas de resposta no local reservado para o efeito, depois de preenchido o 
cabeçalho pelo aluno. 
5.41. Caso haja rasura no preenchimento dos itens referidos no número anterior, 
especialmente nas situações em que o aluno já tenha registado várias respostas a questões da 
prova, a folha não deverá ser substituída, sendo a alteração registada de modo legível. 
5.42. As provas cujas respostas são dadas quer em folhas modelo da EMEC quer nos próprios 
enunciados não deverão ser, por princípio, substituídas. Em caso de força maior que possa 
implicar a transcrição de alguma folha de prova, por exemplo, mancha significativa ou rasgão, 
deve o facto, de imediato, ser comunicado ao secretariado de exames ou estrutura de apoio, 
devendo os itens serem transcritos para nova folha de prova, por regra, após o final da prova. 
5.43. Quaisquer incorreções verificadas pelos professores vigilantes no cabeçalho devem ser 
corrigidas no final do tempo regulamentar, caso impliquem perda de tempo na resolução da 
prova, não sendo necessário a inutilização de folhas. 
5.44. Os alunos podem riscar respostas ou parte de respostas que não queiram ver 
consideradas na classificação, sem necessidade de substituição da folha de prova. 
5.45. Durante a realização das provas de aferição, os professores vigilantes, coadjuvantes e 
elementos do secretariado de exames e estruturas de apoio não podem prestar aos alunos 
qualquer tipo de esclarecimento relacionado com os conteúdos das provas que não tenha sido 
autorizado pelo JNE, sem prejuízo das funções estabelecidas para os professores aplicadores e 
classificadores das provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras, 
do 2.º ano de escolaridade. 
5.46. Terminado o tempo de duração das provas, os professores vigilantes adotam os 
seguintes procedimentos: 
a) Recolhem as folhas de resposta, mantendo-se os alunos nos seus lugares; 
b) Procedem à sua conferência pela pauta, confirmando o número de provas recolhidas com 
os alunos ainda nos seus lugares; 
c) Confirmam o número de páginas utilizadas (8.º ano); 
d) Autorizam finalmente a saída dos alunos; 
e) Colocam as provas e restante documentação, em envelopes, tendo em conta que a cada 
sala corresponde um envelope. 
5.47. As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum podem ser objeto de 
classificação. 
5.48. Os professores responsáveis pela vigilância entregam ao secretariado de exames ou à 
estrutura de apoio o envelope com as folhas de resposta, a pauta de chamada e os enunciados 
não utilizados. 
5.49. As estruturas de apoio entregam os envelopes, com a identificação da escola, ao 
secretariado de exames do respetivo agrupamento de escolas. 
 
 



 
 

 


