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APRESENTAÇÃO E FINALIDADES DO PROJETO

No ano letivo 2014/2015, o IAVE, I.P. irá disponibilizar testes intermédios de Português 
e de Matemática do 2.º ano de escolaridade. Reitera-se a mais-valia destes testes, 
porquanto se constituem como instrumentos de regulação externa da aprendizagem nos 
primeiros anos de escolaridade. A sua aplicação, a meio de um período de escolarização 
de quatro anos, permite confirmar ou detetar precocemente a existência de problemas 
de aprendizagem cuja superação, nos anos letivos subsequentes, é essencial como medida 
de prevenção do insucesso. A natureza detalhada da informação que os testes geram, 
bem como a sua adequada utilização pelos professores e pelos encarregados de educação, 
pode ainda constituir-se como uma ferramenta formativa para auxiliar o desenvolvimento 
de estratégias específicas de apoio aos alunos que evidenciem mais dificuldades de 
aprendizagem.

A oferta do teste intermédio de Inglês (nível de continuação), a aplicar no 11.º ano de 
escolaridade, tanto na Formação Específica como na Formação Geral, enquadra-se numa 
estratégia de progressiva familiarização de alunos e professores com testes de nível de 
proficiência linguística de referência (veja-se Informação-Teste de Inglês 11.º ano).

Atendendo ao vasto espólio de itens disponíveis no Banco de Exames e Provas, considera-se 
que fica assegurada a possibilidade de estes itens serem usados para apoiar os alunos na 
sua autoavaliação.

PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO

O projeto TI assenta num conjunto de pressupostos diretamente relacionados com o 
respeito pela autonomia das escolas e demais estabelecimentos de ensino, implicando, 
simultaneamente, a responsabilização dos seus órgãos de decisão pedagógica e executiva, 
a quem compete: 

(i)    decidir sobre a adesão ao projeto; 

(ii)    escolher os testes a realizar; 

(iii)    �decidir�sobre�as�implicações�das�classificações�dos�testes�no�processo�de�avaliação�
interna dos alunos; 
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(iv)     assegurar que a realização do teste intermédio obedece às mesmas normas que 
presidem à realização de qualquer prova de avaliação interna e que todas as 
situações serão enquadradas nesse âmbito;

(v)     assumir a responsabilidade pela transmissão de informação a alunos e encarregados 
de educação, bem como o esclarecimento sobre todos os assuntos relacionados com 
o projeto, cabendo ao Diretor e ao professor gestor do projeto a implementação 
dos circuitos de comunicação adequados;

(vi)   garantir o respeito pelas regras e pelos procedimentos estipulados nesta informação 
e nas subsequentes, condição indispensável para a equidade de todo o processo, 
nomeadamente no que respeita ao cumprimento de normas de sigilo.

Relativamente à leitura dos resultados dos TI, será útil reiterar os pressupostos enunciados 
em anos anteriores: 

(vii)     os testes contemplam apenas uma dimensão restrita do vasto leque de opções 
inerentes ao processo de avaliação interna desenvolvido nas escolas;

(viii)     a análise circunstanciada do desempenho dos alunos a partir das suas produções 
individuais e a análise dos resultados da turma/escola, enquadradas pela leitura 
crítica�do�teste�e�dos�critérios�de�classificação�e�pela�interpretação�das�informações�
reunidas�nas�grelhas�de�classificação,�são�parte�integrante�do�processo;

(ix)     a partilha com os alunos da informação obtida deve visar a regulação da sua 
aprendizagem,�no�sentido�de�ultrapassarem�as�suas�eventuais�dificuldades.�

Considerando o conjunto de premissas enunciadas, e, nomeadamente, a que identifica 
a escola como a entidade responsável pela transmissão da informação relativa a todos 
os assuntos relacionados com o projeto, informa-se que o IAVE não prestará, no âmbito 
deste projeto, quaisquer esclarecimentos a alunos, pais ou encarregados de educação, 
devendo os mesmos ser solicitados ao professor da disciplina ou aos órgãos pedagógicos 
do estabelecimento de ensino.

A informação sobre o elenco, o calendário e a duração de cada teste pode ser consultada 
no Anexo. 

As informações relativas a cada um dos testes serão divulgadas na página do IAVE   
(www.iave.pt).
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HORÁRIO E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DOS TESTES

As aplicações dos testes intermédios ocorrem em simultâneo em todo o território nacional 
e de acordo com o horário de cada escola.

A aplicação do teste intermédio de Inglês deve ter início entre as 9h30 e as 10h15, em 
Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, e entre as 8h30 e as 9h15, na 
Região Autónoma dos Açores. A aplicação dos testes intermédios do 2.º ano deve ter início  
entre as 10h e as 10h45, em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, e 
entre as 9h e as 9h45, na Região Autónoma dos Açores.

Durante a realização de cada teste, nenhum aluno pode abandonar a sala, salvo por 
motivo de força maior, caso em que deve ser devidamente acompanhado. Os alunos não 
deverão ser portadores de telemóveis ou de outros sistemas de comunicação durante o 
período de realização dos testes.

Até 24 horas após a aplicação, e sempre depois das 18h, os enunciados, os critérios de 
classificação e outra documentação relacionada com os testes ficam disponíveis na página 
do IAVE. 

CORREÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS TESTES. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os testes são corrigidos e classificados pelo professor da turma. O teste, os critérios 
de classificação e os resultados devem ser objeto de análise e de interpretação pelos 
professores, tendo em conta a dimensão formativa do projeto. Por esse motivo, compete 
aos professores responsáveis o esclarecimento de todas as dúvidas que venham a ser 
apresentadas pelos pais e encarregados de educação, no respeito pelos canais institucionais 
de que o estabelecimento de ensino dispõe.
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ANEXO

CALENDÁRIO DAS APLICAÇÕES E DURAÇÃO DOS TESTES

Projeto Testes Intermédios 2014/2015

Ciclo de ensino / Ano de escolaridade / Disciplina
Data de Realização

2.º Período 3.º Período

1.º CEB 2.º ano
Matemática 28 de maio

Português 3 de junho

ES 11.º ano Inglês (Continuação)* 3 de março

* Produção e Interação Orais — 2 de fevereiro a 20 de março

DURAÇÃO DOS TESTES

A duração dos TI será indicada na Informação-Teste relativa a cada uma das disciplinas. 


