
 

 

Guia para Realização das Provas de Aferição 
dos 5º e 8º anos - 2017 

 
Introdução 
O diretor da escola deve proceder à divulgação das presentes orientações junto dos diretores 
de turma, dos elementos do secretariado de exames e das estruturas de apoio, dos 
professores coadjuvantes e interlocutores, dos professores classificadores, dos professores 
vigilantes e aplicadores. As orientações que se referem aos alunos devem igualmente ser 
divulgadas junto de alunos e encarregados de educação. 
 
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 5.º e 8.º anos de escolaridade 
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 na compreensão do oral da prova Português (85), são 
autorizadas pelo diretor da escola e devem ter em consideração a especificidade de 
caracterização de cada aluno. 
 
4. Preparação do processo de realização das provas de aferição 
4.14. A escola deve assegurar as condições especiais de realização das provas de aferição para 
os alunos referidos no n.º 2.4., as quais são autorizadas pelo diretor da escola e registadas em 
plataforma eletrónica do JNE, que se encontrará disponível em http://area.dge.mec.pt/jnepa/ 
de 4 a 27 de abril. 
 
Critérios de distribuição dos alunos e pautas de chamada 
4.21. As pautas de chamada são emitidas a partir do programa PAEB e devem assegurar: 
c) Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, por regra, que se observe a constituição da turma, tendo 
em consideração as características físicas da escola e as características da turma, de forma a 
garantir as melhores condições de realização das provas; 
 
Material autorizado 
4.25. Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material 
autorizado nas Informações-Prova, devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar apenas o seu 
material. 
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. 
 
Salas de realização e vigilância das provas de aferição 
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. 
4.48. As salas de realização das provas de aferição de Português, do 8.º ano de escolaridade, 
têm que estar previamente equipadas com um sistema de reprodução de ficheiro áudio, 
disponível a partir do dia 6 de junho a partir das 10h30min, para avaliação do domínio de 
compreensão do oral. 
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 de Português (85), caso se 
preveja interferência entre as várias salas. 
 
Comparência dos alunos 
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 
 
Identificação dos alunos 
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. 
 
Preenchimento do cabeçalho da prova 
5.6. Nas provas de aferição do  5.º ano de escolaridade, as respostas são dadas no próprio 
enunciado da 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, 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. 
 
Informações a fornecer aos alunos 
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. 



 

 

 
Calendário e duração das provas 
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. 
5.32. 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. 
 

Calendário 
 8 de junho 

Quinta-feira 
12 de junho 

Segunda-feira 

09h 
5º ano 

História e Geografia de 
Portugal (57) 

8º ano 
Português (85) 

11h 
8º ano 

Ciências Naturais e 
Físico-Química (88) 

5º ano 
Matemática e Ciências 

Naturais (58) 
 
Verificações a realizar pelos professores vigilantes e aplicadores 
5.40. Durante a realização das 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. 
 
 



 

 

Recolha das provas 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


