
     

CALENDÁRIO - PROVAS DE AFERIÇÃO DO ENSINO BÁSICO — 2018 
TURMAS DIA HORA DISCIPLINA SALA 

5ºA 29 de Maio 14:30 Educação Musical 101 

30 de  Maio 13:20 Educação Visual/Educação Tecnológica 203 

08 de Junho 10:00 Português 507 

5ºB 29 de Maio 16:00 Educação Musical 101 

30 de  Maio 15:10 Educação Visual/Educação Tecnológica 203 

08 de Junho 10:00 Português 508 

5ºC 28 de Maio 15:10 Educação Visual/Educação Tecnológica 203 

30 de  Maio 14:30 Educação Musical 101 

08 de Junho 10:00 Português 509 

5ºD 28 de Maio 9:30 Educação Musical 101 

29 de  Maio 10:00 Educação Visual/Educação Tecnológica 203 
08 de Junho 10:00 Português 408 

5ºE 28 de Maio 11:40 Educação Musical 101 

30 de  Maio 11:40 Educação Visual/Educação Tecnológica 203 

08 de Junho 10:00 Português 409 
 

Guia para a realização das Provas de Aferição/JNE 
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, no 5º ano de 
escolaridade… 
4. PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE RALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS E PAUTAS DE CHAMADA  
4.22. As pautas de chamada são emitidas a partir do programa PAEB e devem 
assegurar: 
b) No 5.º ano 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; 
c) Nas provas de aferição práticas, que seja gerado um número de pauta que servirá 
para identificação dos alunos durante o processo de observação do seu desempenho; 
4.24. As pautas de chamada devem ser afixadas com a antecedência de, pelo menos 
48h, relativamente ao início das provas, devendo constar o dia, a hora e a sala onde os 
alunos realizam a prova. 
4.27. Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o 
material autorizado nas Informações-Prova, da responsabilidade do IAVE, I. P., 
devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar apenas o seu material. 

 



     

Caracterização das Provas de Aferição do 5.º ano 
Condições específicas de realização da Prova 53 ‒ Educação Visual e Educação Tecnológica  
A prova deve realizar-se preferencialmente na sala de aula específica das disciplinas. Caso seja 
possível, cada aluno deve ocupar uma mesa de trabalho individual. Antes de os alunos iniciarem a 
prova, o professor aplicador deve preparar os materiais necessários e organizar os alunos para a 
realização das tarefas, garantindo as condições e o ambiente favoráveis à observação do 
desempenho dos alunos. 

Prova 53 – Educação Visual e Educação Tecnológica Material requerido ao aluno 
• Lápis de grafite de graduação HB;  
• Lápis de grafite de graduação B;  
• Borracha branca macia;  
• Apara-lápis;  
• Régua de 40/50 cm;  
• Esquadro;  
• Compasso;  
• Lápis de cor;  
• Canetas de feltro;  
• Cola (em stick ou líquida, em tubo);  
• Tesoura. 
 

Condições específicas para a realização da Prova 54 ‒ Educação Musical  
Antes de os alunos iniciarem a prova, o professor aplicador deve preparar o espaço e os materiais 
necessários, de acordo com o Guião do Aplicador e com o Anexo 2 a este documento. A prova deve 
ser realizada, preferencialmente, numa sala preparada para a lecionação da disciplina de Educação 
Musical, que deverá ter:  
• 1 mesa por cada grupo de 3 alunos (caso o número de alunos não seja múltiplo de 3, o número de 
mesas será arredondado por excesso);  
• 1 cadeira por aluno;  
• Boas condições acústicas, de modo a não prejudicar a audição dos ficheiros áudio;  
• Dispositivo de reprodução sonora adequado ao espaço, que possibilite uma boa reprodução dos 
ficheiros áudio. Cabe aos professores classificadores decidir o início e o fim do período de 
observação em cada tarefa e, em articulação com o professor aplicador, gerir a transição dos alunos 
de uma tarefa para outra. Os professores classificadores deverão concertar as classificações a 
atribuir a cada aluno. Na Prova, indica-se uma estimativa do tempo necessário para cada tarefa. A 
prova só é dada por terminada após todos os alunos terem sido observados na execução de todas as 
tarefas. 

Prova 54 – Educação Musical Material requerido ao aluno 
 • Lápis;   
• Apara-lápis;  
• Borracha;   
• Instrumento de altura definida que utilizou ao longo do ano letivo (quer fornecido pela escola quer 
pertencente ao aluno). 

 
 
 



     

4.29. 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.  
4.44. Para a realização das provas de aferição práticas devem ser seguidas as 
orientações constantes na Informação-prova do IAVE, I.P., e informações 
complementares a publicar oportunamente. 
4.46. Nas provas de aferição escritas do 5.º ano 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 5.º ano de 
escolaridade, têm que estar previamente equipadas com um sistema de 
reprodução de ficheiro áudio, para avaliação do domínio de compreensão do 
oral, de acordo com as seguintes indicações:  
a) O ficheiro deve ser descarregado a partir da Extranet do IAVE, I. P., e instalado 
nos sistemas de reprodução referidos;  
b) Para descarregar cada ficheiro áudio, disponível em formatos .mp3 e .wma, as 
escolas que realizam provas de aferição devem assegurar que acedem à Extranet, 
sendo as credenciais as mesmas que utilizam para aceder à plataforma da 
DGEEC;  
c) O ficheiro deve ser replicado para o suporte que for utilizado durante as provas 
e testado previamente.  
4.49. Os procedimentos atrás referidos devem também ser seguidos no que diz 
respeito aos ficheiros áudio com instruções relativas à prova de Educação 
Musical, do 5.º ano de escolaridade, … 
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 

Prova Domínios Estrutura e Duração Material 

Português 
(55) 

Oralidade 
(compreensão) 

A prova é constituída por um único 
caderno; as respostas são registadas no 
enunciado. 
O domínio da Oralidade (compreensão) é 
avaliado no início da prova. 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

    Requerido ao aluno: caneta ou 
esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
Não permitido: corretor; 
dicionário. 
 

Leitura 

Educação 
Literária 

Gramática 

Escrita 



     

o período de chamada dos alunos e imediatamente antes da sua entrada na sala 
ou local de realização de prova, os professores vigilantes/aplicadores devem 
solicitar aos alunos que efectuem 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 
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. 
5.2. Os alunos sem documento de identificação podem realizar a prova, devendo 
o secretariado de exames diligenciar no sentido de obter, através do programa 
PAEB ou do processo do aluno, o número do documento de identificação ou o 
número interno para registo no cabeçalho da prova, no caso de se tratar de aluno 
que não possua documento de identificação. 
5.3. Os alunos sem documento de identificação devem registar, no local 
destinado ao número do cartão de cidadão, o número interno de identificação 
que lhes foi atribuído. 
5.4. Nas provas de aferição práticas os alunos devem ainda ser identificados com 
os números constantes da pauta de chamada, de acordo com as orientações 
estabelecidas na Informação-prova do IAVE, I.P. e informações complementares, 
a fim de poderem ser identificados pelas equipas de classificação, durante o 
processo de observação. 
5.6. Nas provas de aferição escritas, dos 5.º anos de escolaridade, as respostas 
são dadas no próprio enunciado da prova. 
5.7. 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. 
 



     

PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO DA PROVA 
5.8. 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; 

  A sua assinatura; 
 

 



     

5.9. O professor responsável pela vigilância deve avisar os alunos do seguinte: 
a) Não devem escrever o nome em qualquer outro local, 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. 
5.28. A contagem do tempo de duração das provas de aferição escritas inicia-se 
5 minutos após a distribuição dos enunciados aos alunos, a fim de estes 
poderem preencher o cabeçalho. 
5.30. As provas de aferição escritas dos 5.º anos de escolaridade têm a duração 
de 90 min, não havendo lugar a intervalo. 
5.37. As provas de aferição de Educação Visual e Educação Tecnológica (53), de 
Educação Musical (54) … têm a duração de 90 minutos. 
VERIFICAÇÕES A REALIZAR PELOS PROFESSORES VIGILANTES E APLICADORES  
5.39. Nas provas de aferição práticas, os professores aplicadores devem verificar 
se os alunos se encontram na posse do material e vestuário que lhes é requerido 
na Informação-Prova. 
5.40. Durante a realização das provas de aferição escritas, 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 provas 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. Os enunciados distribuídos não deverão ser, por princípio, substituídos. Em 
caso de força maior, 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 enunciado, após o final da 
prova, podendo ser atribuído ao aluno tempo de compensação. 
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 
enunciado. 



     

5.45. Durante a realização das provas de aferição, os professores vigilantes, 
coadjuvantes e elementos do secretariado de exames e estruturas de apoio não 
podem prestar aos alunos quaisquer esclarecimentos relacionados com os 
conteúdos das provas, caso estes não tenham sido autorizados pelo JNE, sem 
prejuízo dos inerentes às funções estabelecidas para os professores aplicadores e 
classificadores das provas de aferição práticas. 
5.46. Terminado o tempo de duração das provas, os professores vigilantes 
adotam os seguintes procedimentos: 
a) Recolhem as provas, 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) Autorizam finalmente a saída dos alunos; 
5.47. As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum podem ser 
objeto de classificação. 


