
 

 

Provas de aferição – 2.º, 5.º e 8.º anos 
Despacho normativo n.º 3 – A/2020 de 05 de março 

 A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico e secundário compreende a realização de 

provas de aferição, numa fase única, com uma chamada. 

 As provas de aferição têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos 

aos ciclos em que se inscrevem. 

 Os alunos que realizam provas de aferição não necessitam de efetuar qualquer inscrição. 

 As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória, destinando- se aos alunos 

do ensino básico, sendo aplicadas nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. 

 Por decisão do Diretor, mediante parecer do Conselho Pedagógico de 11/03/2020,  fundamentado em 

razões de caráter relevante, não realizam provas de aferição: 

a) Os alunos abrangidos por medidas adicionais com adaptações curriculares significativas e aplicadas no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. Nestes casos deve ser ouvido o encarregado de 

educação. 

b) Os alunos de português língua não materna (PLNM) com nível de proficiência linguística até B1. Os 

alunos de PLNM realizam as provas de aferição de Inglês (5º e 8º anos) se esta for a sua língua materna. 

 A calendarização da realização das provas de aferição, das provas finais do ensino básico e dos exames 

finais nacionais encontra- se fixada no despacho que determina o calendário de provas e exames 

(Despacho nº 5754 – A / 2019 de 18 de junho)  e Despacho Normativo nº 3 A/ 2020 de 05 de março 

 A elaboração das provas de aferição é da competência do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE, I. P.). 

 As provas de aferição são classificadas sob regime de anonimato, em sede de agrupamentos do JNE. 

 Na pauta de chamada os alunos são agrupados por turma; no entanto, o diretor pode adotar outro 

critério de organização dos alunos que considere adequado ao contexto específico da escola. 

 Os resultados globais das provas de aferição e ficha individual do aluno são disponibilizados às escolas 

até ao início do ano letivo subsequente ao da realização das provas. 

 Os alunos podem utilizar apenas o material discriminado na respetiva Informação - Prova de cada prova 

e código, da responsabilidade do IAVE, I. P. 

 Nas provas de aferição não há lugar a reapreciação. 

CALENDÁRIO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO – 2.º, 5.º e 8.º anos 

Data Hora Disciplina 
Tipo de 
prova 

Duração 
(minutos) 

Ano 

4 a 12 de maio 

 (27) Educação Artística 

P 

90 

2.º ano 
 (28) Educação Física 

60 (máx.) + 
30 tol. 

terça, 16 de junho 10h00 (25) Português e Estudo do Meio 
E 

90 

quinta, 18 de junho 10h00 (26) Matemática e Estudo do Meio 90 

18 a 27 de maio   
(51) Componente e produção e 
interação orais de Inglês 

E+O 
 

90  (5+85) 

5.º ano 
sexta, 5 de junho 11h30 

(55) Português 
(52) Português Língua Segunda 

E 90 

terça, 9 de junho 11h30 (51) Inglês E+O 90 (85+5) 

sexta, 5 de junho 9h30 (86) Matemática E 90 
8.º ano 

terça, 9 de junho 9h30 (81) Inglês E 90 

 


