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No sentido de melhorar as condições de realização das provas de avaliação externa,
sugere‐se aos encarregados de educação e aos alunos a leitura desta informação e a
consulta dos diversos documentos disponíveis.
As provas de final de ciclo e de exame final nacional têm o seu objeto de avaliação
definido nas respetivas Informações (Informações-Prova Final e Informações-Exames),
documentos que se encontram para consulta a partir deste mesmo artigo — Provas finais e
exames nacionais 2013. Esclarece-se que o grau de exigência decorrente do enunciado dos
itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão
adequados ao referencial que enquadra o objeto de avaliação definido, de acordo com o
nível de ensino a que a prova diz respeito.
Os alunos, para a realização de cada prova, dispõem do tempo legalmente previsto, a que
acresce uma tolerância de 30 minutos, informação referida nas respetivas Informações e na
folha de rosto da prova. Devem, ainda, ser tidas em atenção as particularidades das
tolerâncias das provas de Português do 1.º ciclo e de Matemática do 1.º e do 2.º ciclo do
ensino básico (códigos 41, 42 e 62, respetivamente). Recomenda-se a consulta das
Informações-Prova Final destas disciplinas (Informações n.º 22, n.º 23 e n.º25).

Antes do início do período de provas finais/exames finais nacionais

Os encarregados de educação e os alunos devem:
 consultar, nesta página:


o calendário de provas/exames;



as Informações-Prova Final/Informações-Exame, para confirmação do material
necessário para a realização de cada prova;
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as folhas de rosto e as instruções de realização das provas (recomenda‐se o
conhecimento prévio das instruções, permitindo, assim, a utilização plena do tempo
de duração da prova para a elaboração das respostas);

 confirmar a existência de um documento de identificação com fotografia (BI, Cartão de
Cidadão, etc.), que deve ser apresentado aos professores vigilantes no dia de realização de
cada prova.

Durante a prova

Os alunos devem:
 escrever o nome e os elementos identificativos apenas nos espaços reservados para o
efeito, não se identificando em qualquer outro local da prova;
 preencher de forma clara, completa e legível o cabeçalho dos enunciados/das folhas
de resposta;
 identificar a versão da prova, no caso de esta ter versões, no espaço reservado para
o efeito no cabeçalho dos enunciados ou das folhas de resposta;
 ler cuidadosamente toda a prova antes de iniciar a sua resolução;
 consultar as cotações da prova, no final do enunciado, para que na resolução da
prova possa ser também considerada a distribuição das cotações pelos itens;
 ler e reler cuidadosamente o enunciado de cada item, tantas vezes quantas as
necessárias para perceber o que está a ser pedido;
 identificar claramente os itens a que estão a responder;
 resolver cada item partindo dos dados disponibilizados e do conhecimento de que
dispõem para elaborar cada resposta;
 responder de forma clara, respeitando o que é pedido;
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 utilizar um tipo de letra legível, deixando espaços razoáveis entre palavras (evitando
possíveis equívocos de leitura na classificação das provas);
 usar de forma diferenciada maiúsculas e minúsculas, de acordo com as normas de
ortografia em vigor;
 controlar o tempo decorrido, verificando de vez em quando se a realização da prova
está adiantada ou atrasada em relação ao tempo ainda disponível;
 verificar se estão cumpridas todas as instruções de realização apresentadas, por
exemplo, se estão corretamente identificados todos os itens, se não existe mais do
que uma resposta ao mesmo item, se não há respostas que não tenham sido passadas
da folha de rascunho para a folha de resposta, etc.;
 fazer uma leitura final, muito atenta e cuidadosa.
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