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Este ano, se estás a frequentar o 2º ano de escolaridade, vais realizar mais duas Provas de Aferição: uma prova 

de Português e Estudo do Meio (no dia 15 de junho, às 10h) e outra de Matemática e Estudo do Meio (no dia 20 de 

junho, às 10h).  

 

Ao realizares estas provas, vais poder confirmar o que já aprendeste e o que consegues fazer, mas também os 

aspetos em que podes melhorar. O teu empenho na realização das provas é, por isso, muito importante. Após a 

sua realização, os teus pais e encarregados de educação vão receber um relatório individual, que apresentará uma 

caracterização detalhada do teu desempenho em cada prova. 

Com os dados desse relatório, poderás verificar, em conjunto com os teus pais e encarregados de educação, 

quais os teus pontos fortes e quais as áreas em que tens de melhorar. Como as provas vão ser realizadas no final 

do 2º ano, isto é, a meio do ciclo, terás a possibilidade de melhorar o teu desempenho nas disciplinas avaliadas e 

de terminar o ciclo com mais sucesso. 

 

No sentido de melhorar as condições de realização das provas de aferição, sugerimos a consulta dos documentos 

disponíveis na página do IAVE  e a leitura das recomendações seguintes. 

 

Recomendações: 
 

 No dia de realização de cada prova, certifica-te de que levas contigo um documento de identificação com fotografia 

(Cartão de Cidadão ou outro) para apresentares aos professores vigilantes. 

 Os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados nem quaisquer sistemas de 

comunicação (telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc).  

 Após a hora do início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada de alunos. 

 Cada prova é constituída por duas partes, apresentadas num único caderno. No fim da primeira parte, terás um 

intervalo. A primeira parte termina quando encontrares um sinal de STOP. Tens 45 minutos para responder a cada 

parte. 

 Na folha de rosto da prova, escreve apenas o teu nome e outros elementos identificativos no cabeçalho. Não 

podes escrever nenhuma informação que te identifique em mais nenhum local da prova ou da folha de respostas. 

 Todas as respostas são dadas no enunciado da prova. 

 Não é permitido o uso de corretor. Risca aquilo que pretendes que não seja classificado. 

 Apresenta apenas uma resposta para cada item. 

 Apresenta as respostas de forma legível. 

 Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 As folhas de rascunho não podem ser entregues para classificação. Apenas o enunciado da prova é recolhido. 
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 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS | PORTUGUÊS E ESTUDO DO MEIO – Prova 25  

 

MATERIAL 

Requerido ao aluno:  

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

Não é permitido: corretor e dicionário 

 

Nos primeiros 10 minutos, vais realizar tarefas orientadas por uma gravação, de acordo com a sequência 

seguinte:  

– primeira audição do texto;  

– audição de cada pergunta, com tempo para responderes;  

– segunda audição do texto, para verificares as respostas. 

 As instruções, o texto e as pausas para resposta fazem parte da gravação 

 

 
 

 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS | MATEMÁTICA E ESTUDO DO MEIO – Prova 26  
 

MATERIAL 

Requerido ao aluno: 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

Não é permitido: corretor e calculadora 

 

 
 

      

 

Com os melhores cumprimentos, 
 

      O Diretor 
 

Carlos Gomes de Sá 
 


