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Instruções para a 

Realização das Provas de 
Aferição



Estruturas de apoio ao secretariado de exames
Coordenadores de escola/estabelecimento

Atribuições

■ TRANSPORTE das provas e folhas de rascunho da

escola GPA para o estabelecimento de ensino (8h30);

■ DISTRIBUIÇÃO dos enunciados das provas pelas salas;

■ SUPERVISÃO do processo de realização das provas de

aferição (confirmar registo da designação da prova, do

código, da hora de início e final no quadro);



Estruturas de apoio ao secretariado de exames
Coordenadores de escola/estabelecimento

■ COMUNICAÇÃO de informações de e para o

secretariado de exames;

■ TRANSMISSÃO de orientações comunicadas pelo

secretariado de exames;

■ RECOLHA das provas realizadas pelos alunos e entrega 

das provas na escola GPA.



Elenco das provas de aferição

• Escritas

Português e Estudo do Meio (25)
Quarta-feira, 15 de junho

Matemática e Estudo do Meio (26)
Segunda-feira, 20 de junho



Provas de aferição escritas – 2.º ano

Português e 
Estudo do Meio 
(25)

Matemática e 
Estudo do Meio 
(26)

Duração 

■ Duas partes de 45 min (90 min)

[Intervalo de 20 min]

Compreensão do oral [Português e
EM]

■ Salas equipadas com sistema de

reprodução de ficheiro áudio

[Duração máx. 15 min]



Provas de aferição escritas – 2.º ano

Ficheiros áudio - disponibilizados no email
institucional no dia útil anterior à prova. Instalar no
ambiente de trabalho na sala de realização da prova.

Código disponibilizado juntamente com os sacos das
provas, no dia da prova.



Provas de aferição escritas – 2.º ano

Português e 
Estudo do Meio
(25)

Matemática e 
Estudo do Meio
(26)

Local de realização 

■ Sala de aula habitual (porta aberta 

exceto no áudio)

■ Lugares habituais dos alunos

Vigilância

■ Professor titular da turma

Programa PAEB

■ Pautas de chamada por grupo 

turma



Etiquetas dos sacos



A função de vigilante é uma das mais importantes e de
maior responsabilidade de todo o processo das provas.

A normalidade e a qualidade do serviço de vigilância, são
fundamentais para a validade das provas de aferição e para a
garantia de tratamento equitativo dos alunos.

Professor Titular de Turma / Professor Vigilante



Material Específico Autorizado

Durante a realização das provas de aferição os alunos
apenas podem usar o material autorizado nas Informações -
Prova, da responsabilidade do IAVE, devendo cada aluno,
na sala de prova, utilizar apenas o seu material.

PORTUGUÊS e ESTUDO DO MEIO (25)  (15 de junho, 10h00)

• caneta ou esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, lápis,
apara-lápis, borracha. Não é permitido o uso de corretor
nem de dicionário.



Material Específico Autorizado

Matemática e ESTUDO DO MEIO (26)  (20 de junho, 10h00)

• caneta ou esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, lápis,
apara-lápis, borracha Não é permitido o uso de corretor
nem de calculadora.



Material Autorizado

Nas provas de aferição do 2.º ano de escolaridade, as

respostas são dadas no próprio enunciado da prova.

O papel de rascunho é fornecido pela escola devidamente

carimbado, sendo datado e rubricado pelo professor

vigilante. O papel de rascunho só pode ser entregue ao

aluno após a distribuição dos enunciados.



Salas e vigilância

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.



Salas e vigilância

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.



Salas e vigilância

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.



Salas e vigilância

É igualmente proibida a utilização de quaisquer sistemas
de comunicação móvel nas salas de prova por parte dos
professores vigilantes, bem como por parte dos suplentes e
coadjuvantes.



Salas e vigilância

A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 
minutos antes da hora marcada para o início da prova.



Duração das provas



Identificação dos alunos

• Os alunos não devem prestar provas sem serem

portadores do seu Cartão de Cidadão ou de documento

que legalmente o substitua, desde que este contenha

fotografia.

• Os alunos sem documento de identificação podem

realizar a prova, devendo o professor vigilante informar a

coordenadora de estabelecimento que informará o

secretariado de exames.



Distribuição dos enunciados

■ Não pode ser feita, em caso algum, antes da hora

marcada para o início da prova.

■ Antes da abertura dos sacos, os professores vigilantes

devem voltar a confirmar se o código da prova

corresponde ao código registado na pauta.



Preenchimento do cabeçalho

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





Informações a fornecer aos alunos

O professor responsável pela vigilância deve avisar os 
alunos do seguinte:

►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, 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.



Verificações a realizar

Durante a realização das provas, 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;

►b) Rubricar as folhas de resposta no local reservado para
o efeito, depois de preenchido o cabeçalho pelo aluno;

►c) Verificar se os alunos estão a usar indevidamente o
lápis.



Prestação de esclarecimentos

Aos professores vigilantes são rigorosamente interditos
quaisquer procedimentos que possam ajudar os alunos a
resolver a prova.



Recolha de provas

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 (não recolher folhas de rascunho);

►b) Verificar se alguma prova ou parte de prova se
encontra indevidamente escrita a lápis;

►c) Procedem à sua conferência pela pauta, confirmando o
número de provas recolhidas com os alunos ainda nos seus
lugares;



Recolha de provas

►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.

As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso
algum podem ser objeto de classificação.

Entregam ao secretariado de exames/ Coordenador de
escola/ estabelecimento o envelope com as folhas de
resposta, a pauta de chamada e os enunciados não
utilizados.



Esta apresentação não substitui a leitura atenta   

Obrigada!


