DIREÇÃO - GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIDIGUEIRA (135112)
TELF. 284437300 FAX 284437309

PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA
PROVAS DE AFERIÇÃO 1º CICLO – 2º ANO / 2021 – 2022
INFORMAÇÕES AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS
As provas de aferição são provas elaboradas externamente à escola e de aplicação de âmbito nacional a todos os
alunos de 2º ano de escolaridade.
No 2.º ano de escolaridade realizam-se as provas seguintes:
 Português e Estudo do Meio (25);
 Matemática e Estudo do Meio (26);
 Educação Artística (27);
 Educação Física (28).
As provas de aferição visam:

 Acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas;
 Fornecer informações detalhadas às escolas, aos professores, aos encarregados de educação e aos
próprios alunos sobre o desempenho destes últimos;
 Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades especificas de cada aluno.
CALENDARIZAÇÃO/DURAÇÃO DAS PROVAS
CICLO/ANO

DISCIPLINA

Educação Artística

DATA

HORÁRIO

2, 3, 4 e 5 de maio

1ª Parte: 10H00 – 11H30
Intervalo 30 minutos
2ª Parte: 12H00 – 12H45

(calendarização
específica por turma)

2, 3, 4 e 5 de maio
Educação Física

(calendarização
específica por turma)

Português e Estudo
do Meio

15 de junho

Matemática e Estudo
do Meio

20 de junho

1º CICLO
2º ANO

Ativação geral e mobilização
articular/demonstração das tarefas: 10H00
Prova: 10H30 – 11H30
+
Tolerância de 30 minutos
Preenchimento do cabeçalho – 10H00
1ª Parte: 10H05 – 10H50
Intervalo 20 minutos
2ª Parte: 11H10 – 11H55
Preenchimento do cabeçalho – 10H00
1ª Parte: 10H00 – 10H45
Intervalo 20 minutos
2ª Parte: 11H05 – 11H50
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Calendário específico de aplicação de Provas de Expressões
DATA

TURMA

2º B Pedrógão +
2º A Selmes

02 DE MAIO
(2ª FEIRA)

10h00 min
Educação
Artística

2º B
Vila de Frades

2º B
Vidigueira

03 DE MAIO
(3ª FEIRA)

04 DE MAIO
(4ª FEIRA)

10h30 min
Educação Física

10h00 min
Educação Artística

10h30 min
Educação Física

09h30 min
Educação
Artística

10h00 min
Educação Física

09h30 min
Educação
Artística

2º F + 2º G
Vidigueira

05 DE MAIO
(5ª FEIRA)

10h00 min
Educação Física

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
EBI c/ JI Frei António das Chagas Vidigueira
PAVILHÃO
EDÍFICIO ESCOLA SEDE -1º ANDAR
SALA 14 e SALA 15
EBI c/ JI Frei António das Chagas Vidigueira
PAVILHÃO
EDÍFICIO ESCOLA SEDE -1º ANDAR
SALA 14 e SALA 15
EBI c/ JI Frei António das Chagas Vidigueira
PAVILHÃO
EDÍFICIO ESCOLA SEDE -1º ANDAR
SALA 14 e SALA 15
EBI c/ JI Frei António das Chagas Vidigueira
PAVILHÃO
EDÍFICIO ESCOLA SEDE -1º ANDAR
SALA 14 e SALA 15

APLICAÇÃO DAS PROVAS

 As provas de aferição são aplicadas, prioritariamente, pelo professor titular de turma.
 No caso das Provas de Aferição de Educação Artística e Educação Física (Provas práticas), os alunos das
escolas pólo (Vila de Frades, Selmes e Pedrógão) serão deslocados, realizando as provas na EBI de Vidigueira.
Atempadamente os encarregados de educação serão informados dos horários de transporte.
 As provas de Educação Artística e Educação Física são realizadas no contexto do grupo-turma e são
constituídas por tarefas que requerem um desempenho prático em situações de participação individual, em
pares ou em grupo.
 As provas de Português e Estudo do Meio, Matemática e Estudo do Meio são escritas e aplicadas nas escolas
de proveniência de cada aluno.
 A comparência dos alunos para realização de provas deve seguir as seguintes indicações:

Os
alunos
devem
fazer-se acompanhar
de Cartão de Cidadão
válido.
(Os Encarregados de Educação devem
verificar a data de validade do CC).
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Durante a realização de cada prova, nenhum aluno pode abandonar a sala, salvo por motivo de força maior,
caso em que deve ser devidamente acompanhado.



Os alunos não podem ser portadores de telemóveis ou de outros sistemas de comunicação durante o período
de realização das provas.

CARATERIZAÇÃO DAS PROVAS
As provas de aferição têm como referência os documentos curriculares em vigor (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e Aprendizagens Essenciais de cada área), avaliando aprendizagens desenvolvidas nos domínios/áreas/temas que
constam no quadro de caraterização das provas. Refletem uma visão integradora dos diferentes domínios/áreas/temas, podendo
ainda mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores, de modo a privilegiar uma perspectiva articulada dos saberes.
O quadro seguinte apresenta os domínios/áreas/temas e a estrutura e duração de cada uma das provas.

Caraterização das provas de aferição do 2.º ano do 1.º CEB
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Material requerido ao aluno:
- Parte A: roupa confortável, sapatilhas ou meias
antiderrapantes;
Parte B: lápis de grafite, apara-lápis, borracha e tesoura.

Para a prova de Educação Física os alunos devem apresentar-se equipados com fato de treino e com ténis adequados à prática do
exercício físico. Não é permitido o uso de qualquer adereço que ponha em risco a integridade física do aluno ou dos colegas (fios,
anéis, pulseiras, relógios, etc.)

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS E INFORMAÇÃO DE RESULTADOS AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
As provas Português e Estudo do Meio, Matemática e Estudo do Meio são corrigidas e classificadas, de acordo com critérios de
classificação disponibilizados pelo2 IAVE, por professores externos à escola, designados pelo Júri Nacional de Exames.
As Provas de Educação Artística e Educação Física são classificadas no momento da sua realização pela turma. A avaliação é feita
com base na observação direta do desempenho dos alunos, tendo em conta os critérios de classificação definidos para cada
tarefa, e ficará a cargo de uma equipa de professores classificadores presente no decurso das provas, que não leciona à turma a
componente do currículo em avaliação.
Os pais e encarregados de educação tomarão conhecimento da informação sobre o desempenho global dos seus educandos
através de um relatório individual (Relatório Individual da Prova de Aferição). Os relatórios individuais, contendo informação de
natureza qualitativa, serão enviados às escolas, que, por sua vez, através dos seus professores, os divulgarão junto dos alunos e
dos encarregados de educação.
A data prevista de disponibilização dos relatórios individuais por aluno é setembro de 2022.
A informação disponibilizada nos relatórios individuais, que complementa a informação recolhida no âmbito da avaliação interna,
permite uma reflexão individual e coletiva sobre a concretização dos objetivos de aprendizagem e pode ainda sustentar tomadas
de decisão que contribuam para a melhoria das práticas pedagógicas e das aprendizagens.
Para mais informações sobre provas de aferição de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico os pais e encarregados de educação
poderão consultar a página eletrónica do IAVE no separador Provas de Aferição 2022 em https://iave.pt/provas-e-

exames/informacoes/ e no separador Provas de avaliação externa e PEF em https://aevid.edu.gov.pt/site/
Vidigueira, 22 de abril de 2022

O Secretariado de Exames
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