De: Direção
Para: E.E. dos alunos do 2º Ano
27/04/2022
Caros Pais,
O Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 23 de março, aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa das
aprendizagens dos alunos, que compreende a realização de provas de aferição dirigidas aos 2.º, 5.º e 8.º anos de
escolaridade.
Gostaríamos, por isso, de prestar aos Pais dos nossos alunos do 2º Ano toda a informação disponível sobre as mesmas:
Objetivos
De acordo com o Ministério da Educação (ME) as provas de aferição das aprendizagens 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.
Tipologia
As Provas realizam-se antes da conclusão de cada ciclo, de modo a se poder agir atempadamente sobre as dificuldades
detetadas em cada aluno.
Têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos aos ciclos em que se inscrevem, ou
seja, as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
No 2.º de escolaridade, em 2021/2022 são realizadas as seguintes provas de aferição:
Provas Práticas:
- Educação Artística (que engloba Música/Expressão Dramática e Artes Visuais)
- Educação Física
Provas Escritas:
- Português e Estudo do Meio
- Matemática e Estudo do Meio
Avaliação dos alunos – Ficha Individual do Aluno
As provas de aferição não integrarão a avaliação interna dos alunos, ou seja, a avaliação feita pelos professores/escola.
Por isso, os seus resultados não são considerados na classificação final das disciplinas.
Os resultados das provas serão devolvidos às escolas, geralmente no inicio do ano letivo seguinte, sendo que a descrição
do desempenho de cada aluno nas diferentes provas é apresentada num relatório individual (Relatório Individual da
Prova de Aferição – RIPA), com informação de natureza qualitativa.
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As Provas Práticas realizam-se nos dias:
- 4 de maio: 09h15min-10h45min – Música/Expressão Dramática
11h30min-12h15min – Artes Visuais
- 6 de maio: 09h00-10h00 – Educação Física
As Provas Escritas realizam-se nos dias
- 15 de junho pelas 10.00 h (Português e Estudo do Meio)
- 20 de junho pelas 10.00 h (Matemática e Estudo do Meio)
Nestes dias os alunos deverão estar no Colégio no horário habitual (08h40).
Materiais necessários
Educação Artística

04 de maio

Material: lápis de grafite; apara-lápis; borracha; tesoura.

Educação Física

06 de maio

Material: calções ou fato de treino e T-shirt; ténis ou sapatilhas.

Português e Estudo do Meio

15 de junho

Material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; lápis;
borracha; apara-lápis.

Matemática e Estudo do Meio

20 de junho

Material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; lápis;
borracha; apara-lápis; régua graduada.

Os Pais podem, ainda, consultar os seguintes endereços, disponibilizados pelo IAVE.
2.º ano: https://iave.pt/wp-content/uploads/2022/04/IP-Geral-2022-2-1.pdf
Com os nossos melhores cumprimentos e sempre ao dispor,
O Secretariado de Exames
secretariadoexames@colegiodapaz.org
A Direção
Maria Sousa Soares
mariasousasoares@colegiodapaz.org
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