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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO 

ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO 

ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS 

 

 
INFORMAÇÃO SOBRE PROVAS DE AFERIÇÃO - 5.º Ano 

 

Aspetos gerais  

 

No 5.º ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico realizam-se as seguintes provas: Educação Visual e Educação 

Tecnológica (53), prova prática; Matemática e Ciências Naturais (58), prova escrita. 

 

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 

alunos sobre o desempenho destes últimos; 

• Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de cada aluno. 

 

A descrição do desempenho de cada aluno nas diferentes provas será apresentada num relatório individual 

– Relatório Individual da Prova de Aferição – RIPA – que será posteriormente enviado aos 

Encarregados de Educação. Toda a informação referente às provas está disponível no site do IAVE - 

Instituto de Avaliação Educativa – www.iave.pt. 

 

 

Prova de Aferição prática (Educação Visual e Educação Tecnológica) 

 

• A prova de Educação Visual e Educação Tecnológica é realizada no contexto do grupo-turma e é 

constituída por tarefas que requerem um desempenho prático. A avaliação do desempenho dos 

alunos nesta prova é feita através da observação direta e do produto final. 

 

 

Comparência dos alunos 

 

• Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do Cartão de Cidadão ou de documento 

que legalmente o substitua, desde que apresente fotografia. DEVEM, POR ISSO, TRAZER O 

CARTÃO DE CIDADÃO CONSIGO NOS DIAS DAS PROVAS.  
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Material autorizado 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

 

Material requerido ao aluno e o material não permitido: 

Prova Material  

Matemática e Ciências naturais 

(58) 

Requerido ao aluno: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• lápis, borracha e apara-lápis; 

• material de desenho e medição (régua graduada, compasso, 
esquadro e transferidor). 

Não permitido: 

• o uso de corretor; 

• o uso de calculadora. 

Educação Visual e Educação 

Tecnológica (53) 

Requerido ao aluno: 

• lápis de grafite; 

• gradação HB; 

• borracha branca; 

• apara-lápis; 

• régua (mínimo de 30 cm) ou esquadro; 

• tesoura;   

• cola (bâton ou líquida); 

• lápis de cor (mínimo, caixa de 12 cores); 

• lápis de cera (mínimo, caixa de 12 cores); 

• canetas de feltro (mínimo, caixa de 12 cores). 

 

 

Calendarização das provas 

 

Horas Data Disciplina 

11:30 
 

03 de junho de 2022 
 

Matemática e Ciências naturais (58) 

Período 

da manhã 

Entre 24 e 27 de maio 

de 2022 (*) 
Educação Visual e Educação Tecnológica (53) 

 

(*) A calendarização da prova prática de EV e ET será atempadamente divulgada aos alunos e Encarregados 

de Educação.  
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Caracterização das provas 

 

As provas de aferição têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e ainda os seguintes documentos curriculares: 

– Aprendizagens Essenciais de Educação Visual e Aprendizagens Essenciais de Educação 

Tecnológica ‒ Educação Visual e Educação Tecnológica (53); 

– Aprendizagens Essenciais de Matemática e Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais – Matemática 

e Ciências Naturais (58). 

Todas as provas avaliam aprendizagens desenvolvidas nos domínios/temas que constam no quadro 

de caracterização. 

As provas podem mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e refletem uma visão 

integradora dos diferentes domínios/temas. 

O quadro seguinte apresenta os domínios/temas, a estrutura e a duração de cada uma das provas. 

 

 

 

 


