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Informação referente às Provas de Aferição – 5.º ano  

1. ASPETOS GERAIS 

As provas de aferição não se constituem como um elemento de avaliação. Têm um carácter 
unicamente formativo e 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. 

2. CALENDARIZAÇÃO DAS PROVAS 

As datas de aplicação das provas de aferição foram alteradas. As novas datas são as seguintes: 

 

 

 

 

3. CARATERIZAÇÃO DAS PROVAS 

As provas de Português (55) e História e Geografia de Portugal (57) são realizadas, unicamente, 
em formato digital. 

Sendo a primeira vez que os alunos realizam estas provas em formato digital é da máxima 
importância que se vão familiarizando com este formato. Para esse fim o IAVE disponibiliza 
provas de treino de ambientação gráfica que deverão ser realizadas quer em contexto de sala de 
aula quer em casa. As provas de treino podem ser consultadas em: 

 https://iave.pt/provas-e-exames/informacoes/  

selecionando  

               Disponibilizam-se os exemplos de provas para ambientação gráfica – em atualização – 13 de março, 2023. 

                Consulte-as acedendo aqui. 

No mesmo endereço electrónico pode ser consultado um exemplo da Compreensão do Oral da 
prova de Português, seleccionando 

               Informação Complementar – Português (55) 

A prova de Educação Física (59) é realizada no contexto do grupo-turma e é constituída por tarefas 
que requerem um desempenho prático em situações de participação individual, em pares ou em 
grupo. 

Ed. Física (59) entre 16 e 26 de maio 

Português (55) 02 de junho 

História e Geografia de Portugal (57) 06 de junho 

https://iave.pt/provas-e-exames/informacoes/
https://iave.pt/wp-content/uploads/2023/03/IC-PA_treino-2023.pdf
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O quadro seguinte apresenta o objeto de avaliação e a modalidade/estrutura e duração de cada 
uma das provas. 
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4. MATERIAL NECESSÁRIO 

 Educação Física 

Os alunos devem apresentar-se com o equipamento adequado, semelhante ao usado nas aulas 

de Educação Física. É ainda aconselhável que sejam portadores de sapatilhas específicas para as 

tarefas de ginástica. Não é permitido o uso de qualquer adereço que ponha em risco a 

integridade física do aluno ou dos colegas (fios, anéis, pulseiras, relógio, etc.). 

 Português / História e Geografia de Portugal 

Os alunos devem trazer: 

- o seu portátil, devidamente carregado; 

- o seu router; 

- os seus auscultadores; 

- esferográfica ou lápis. 

 

Outras informações e instruções de realização das provas serão divulgadas quando publicadas 

no sítio do IAVE. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                           14/03/2023 

 


