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Provas de Aferição | 2022 

___________________________________________________ 
 

Informações aos alunos e encarregados de educação sobre as 
Provas de Aferição escritas 
 
Elenco das Provas de Aferição: 

Ensino Básico Prova (Código) Data Hora 

1.º ciclo I 2.º ano Português e Estudo do Meio (25) 15/06/2022 10:00 – 11:55 

Matemática e Estudo do Meio (26) 20/06/2022 10:00 – 11:55 

2.º ciclo I 5.º ano Matemática e Ciência Naturais (58) 03/06/2022 11:30 – 13:00 

3.º ciclo I 8.º ano Português (85) 03/06/2022 09:30 – 11:00 

História e Geografia (84) 08/03/2022 09:30 – 11:00 

 

Notas importantes 

1. As provas do 2.º ano têm a duração de 90 minutos, dividida em duas partes de 45 
minutos, com 20 minutos de intervalo entre as duas partes. Os alunos têm 5 minutos 
para o preenchimento do cabeçalho. Abaixo segue o quadro com a distribuição dos 
tempos de prova: 

 

2. As provas dos 5.º e 8.º anos têm a duração de 90 minutos, iniciando-se 
imediatamente após a distribuição dos enunciados, não havendo tempo suplementar 
para o preenchimento do cabeçalho nem intervalo. 

3. As provas de Aferição de Português e Estudo do Meio (25) e de Português (85) 
iniciam-se com a compreensão do oral 
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Procedimentos 

Os alunos devem comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora 

marcada para o seu início. Caso tenham aulas antes da hora prevista para a prova, devem 

dirigir-se à sala de aula. Trinta minutos antes da hora de início da prova, os alunos, 

acompanhados do professor com quem estiverem, dirigem-se à sala de realização da prova. 

O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo 

regulamentar das provas. Não é permitida a entrada dos alunos após a hora de início da 

prova. 

Os alunos devem ser conhecedores da Informação-Prova de cada disciplina objeto de 

avaliação, que podem ser consultadas nos sites abaixo. 

2.º ano 

https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-2_2022.pdf 

5.º ano 

https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-5_2022.pdf 

8.º ano 

https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-8_2022.pdf 

Podem ainda consultar o arquivo de provas no sítio do IAVE, acedendo através do link seguinte: 

https://iave.pt/provas-e-exames/arquivo/arquivo-provas-de-afericao-eb/ 

Para a realização das provas de aferição escritas, os discentes 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. Aconselha-se que nos dias das provas, os alunos não tragam 

telemóvel e/ou smartwatch, já que qualquer dispositivo móvel na posse do aluno, 

ligado ou desligado, determina a anulação da prova. 

A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora marcada 

para o início da prova. 

https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-2_2022.pdf
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-5_2022.pdf
https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/10/IP-PA-8_2022.pdf
https://iave.pt/provas-e-exames/arquivo/arquivo-provas-de-afericao-eb/
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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. 

As respostas são dadas no próprio enunciado da prova. As folhas de rascunho não são 

objeto de correção pelo que são levadas pelos alunos no final da prova. 

No cabeçalho, o aluno deve escrever apenas na parte destacável:  

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

- O número do cartão de cidadão (ou o número interno, se aplicável);  

- A sua assinatura 

Exemplo de cabeçalho da folha de prova de aferição do ensino básico: 

 

Os alunos não devem escrever o nome em qualquer outro local, para além do cabeçalho;  

Só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, 

apenas nos itens indicados na prova;  

Não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo riscar, 

em caso de engano;  

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

Airães, 27 de maio de 2022 

A Coordenadora do Secretariado de Exames 

Olinda Morais 


