Prova de Exame Nacional de Matemática A (635)
2017-2018
INFORMAÇÃO PARA DIRETORES
_______________________________________________________________________
Tendo sido colocadas ao Ministério da Educação dúvidas sobre o referencial para o
Exame de Matemática A a realizar em 2018, sobretudo tendo em conta o facto de haver
um número não residual de estudantes que, por não ter concluído a disciplina, terá de
a voltar a frequentar, não tendo sido anteriormente exposto ao Programa e Metas
Curriculares atualmente em vigor, informa-se que, após a recolha de pareceres de várias
instituições e especialistas, foi deliberado pela tutela inscrever na carta de solicitação ao
IAVE os seguintes requisitos:
O exame da disciplina de Matemática A (635) deve ter por referencial:
a) O Programa e Metas Curriculares da disciplina de Matemática A, que,
de acordo com o faseamento previsto no Despacho n.º 15971/2012,
de 14 de dezembro, na sua redação atual, abrange em 2017-2018 o
12.º ano de escolaridade;
b) As Orientações de Gestão Curricular para o Programa e Metas
Curriculares de Matemática A, publicitadas em agosto de 2016 na
página eletrónica da Direção-Geral da Educação.
Sem prejuízo do anteriormente disposto, e tendo em conta a necessidade
de salvaguardar o interesse dos alunos, o objeto de avaliação da prova de
Matemática A (635) de 2017-2018 deve contemplar:
a) As componentes comuns ao Programa e Metas Curriculares,
supracitados, e aos Programas de Matemática A, de 10.º, 11.º e 12.º
anos de escolaridade, homologados em 2001 e 2002;
b) As componentes específicas a cada um dos referenciais curriculares
acima mencionados, constituindo-se estas como objeto de avaliação
que admitem a elaboração de itens em alternativa.
Complementarmente ao acima disposto, na conceção dos critérios de
classificação da prova de Matemática A (635) devem ser previstos cenários
de resposta capazes de integrar desempenhos resultantes de aprendizagens
realizadas à luz de um e de outro referencial curricular, designadamente no
que respeita a definições e notações distintas.

Mais se informa que, durante o primeiro período letivo, o IAVE disponibilizará uma
Informação-Prova detalhada de Matemática A, bem como exemplos de itens e critérios.
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_______________________________________________________________________
Física e Química A (715)
Esclarece-se ainda que o exame da disciplina de Física e Química A (715) terá por
referencial o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Física e Química A,
homologado pelo Despacho n.º 868-B/2014, de 20 de janeiro. No entanto, e à
semelhança do disposto para 2016-2017, o objeto de avaliação da prova de 2017-2018
deve incidir apenas nas componentes comuns ao Programa e Metas, supracitados, e aos
Programas de Física e Química A do 10.º e do 11.º ano de escolaridade, homologados
em março de 2001 e de 2003, respetivamente, cumprindo-se desta forma um ciclo de
transição de dois anos letivos com oferta de uma prova de exame de interseção entre
os referenciais curriculares mencionados.

Lisboa, 24 de agosto de 2017
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