INFORMAÇÃO PARA ALUNOS, PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

PROVAS DE AFERIÇÃO

2016

Este ano, se estás a frequentar o 2.º, o 5.º ou o 8.º ano de escolaridade, vais realizar duas Provas de
Aferição.
Se frequentas o 2.º ano, vais realizar uma prova de Português e Estudo do Meio e outra de Matemática
e Estudo do Meio. Se frequentas o 5.º ou o 8.º ano, vais realizar uma prova de Português e outra de
Matemática.
Ao realizares estas provas, vais poder confirmar o que já aprendeste e o que consegues fazer, mas
também os aspetos em que podes melhorar. O teu empenho na realização das provas é, por isso,
muito importante. Após a sua realização, os teus pais e encarregados de educação vão receber um
relatório individual, que apresentará uma caracterização detalhada do teu desempenho em cada prova.
Com os dados desse relatório, poderás verificar, em conjunto com os teus pais e encarregados de
educação, quais os teus pontos fortes e quais as áreas em que tens de melhorar. Como as provas
vão ser realizadas no final dos 2.º, 5.º e 8.º anos, isto é, a meio de cada ciclo, terás a possibilidade de
melhorar o teu desempenho nas disciplinas avaliadas e de terminar o ciclo com mais sucesso.
No sentido de melhorar as condições de realização das provas de aferição, sugerimos a consulta dos
documentos disponíveis na página do IAVE (Calendário de Provas e Informações-Prova 2015/2016) e
a leitura das recomendações seguintes.

Recomendações
––  No dia de realização de cada prova, certifica-te de que levas contigo um documento de identificação
com fotografia (Cartão de Cidadão ou outro) para apresentares aos professores vigilantes.
––  Na folha de rosto da prova (se estiveres a realizar provas do 2.º ou do 5.º anos) ou na folha de
respostas (se estiveres a realizar provas do 8.º ano), escreve o teu nome e outros elementos
identificativos apenas no cabeçalho. Não podes escrever nenhuma informação que te identifique em
mais nenhum local da prova ou da folha de respostas.
––  Não podes escrever nas margens da prova ou da folha de respostas.
––  Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, exceto na resolução das questões em
que haja indicação para usar o lápis.
––  Não podes utilizar fita ou tinta corretora para corrigires as tuas respostas. Em vez disso, risca o que
queres que não seja classificado.
––  Lê cuidadosamente o enunciado de cada item (pergunta ou questão).
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––  Nos itens de seleção (em que apenas tens de escolher a tua resposta), identifica a opção que
escolheste.
––  Nos itens de construção (em que tens de elaborar a tua resposta):
• Responde de forma clara, respeitando o que é pedido;
• Utiliza uma caligrafia legível;
• Usa as letras maiúsculas e minúsculas, de acordo com as normas de ortografia em vigor.
––  Se estiveres a realizar uma prova do 8.º ano, identifica claramente, na folha de respostas, o número
do grupo e do item (pergunta ou questão). As respostas não identificadas não serão classificadas.
––  Verifica regularmente o tempo de que dispões para acabar a prova.
––  Se possível, faz uma leitura final para verificar se cumpriste todas as instruções e se não te esqueceste
de responder a algum item (pergunta ou questão) ou de identificar todas as tuas respostas (no caso
de fazeres a prova numa folha de respostas).
––  Não podes abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.
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