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I. Oferta de testes intermédios para 2014/2015

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.

Em relação aos testes aplicados no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, 
considerando as evidências que os relatórios de anos anteriores têm revelado, 
nomeadamente o facto de ser residual, ou mesmo impercetível, o seu impacto na melhoria 
do desempenho dos alunos, entende-se, passados quase 10 anos desde o início do projeto, 
já não se justificar a sua continuidade nos moldes vigentes.

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 na familiarização com 
as provas de avaliação externa ou na autoavaliação dos alunos, sendo a publicitação anual 
de novos testes uma ação redundante e que pouco acrescenta à informação já existente.

Constitui uma exceção à opção atrás referida a oferta do teste intermédio de Inglês (nível 
de continuação), a aplicar no 11.º ano de escolaridade, nos moldes adotados no ano letivo 
anterior. A aplicação deste teste, aferido para o nível B2 do Quadro Europeu Comum de 
Referência (QECR), enquadra-se numa estratégia de progressiva familiarização de alunos e 
professores com testes cujo nível de proficiência linguística de referência visa antecipar a 
prevista adoção, no nosso sistema de ensino, de um teste First for Schools (FCE). A aplicação 
deste teste será feita em contexto similar ao observado em 2014 com a aplicação do teste 
Key for Schools e do que se irá verificar, no corrente ano letivo, com a aplicação do teste 
Preliminary for Schools (PET), no 9.º ano de escolaridade.  

Independentemente do elenco de testes a disponibilizar no corrente ano letivo, 
mantém-se em aberto a possibilidade de, caso a caso, poder vir a ser disponibilizado, 
transitoriamente, um teste intermédio sempre que seja necessário introduzir numa dada 
prova final de ciclo ou num exame final nacional alterações profundas na estrutura ou na 
tipologia de itens a utilizar.
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II. Calendário de Aplicação

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

2.º Período 3.º Período

1.º CEB 2.º ano
Português 28 maio

Matemática 3 junho

ES 11.º ano Inglês (Continuação) 3 março
 
Teste Intermédio de Inglês (nível de continuação) do 11.º ano
• Formação Geral ou Formação Específica
• Compreensão Escrita, Produção e Interação Escritas e Compreensão do Oral — 3 de março
• Produção e Interação Orais — em momento a definir pela escola, entre 2 de fevereiro e 20 de março

III. Divulgação de informações, período e condições de inscrição

Ano de escolaridade / 
Disciplina

Datas

Divulgação de Informações 
Projeto e de Informação-teste Inscrição

2.º ano
Português

Até 16 de março de 2015 7 a 24 de abril 
de 2015Matemática

11.º ano Inglês 
(Continuação) Até 28 de outubro de 2014 2 a 16 de dezembro 

de 2014

Não serão aceites inscrições fora do prazo e não serão abertos prazos suplementares para 
a inscrição. 

Complementarmente a esta informação, os períodos de inscrição serão divulgados 
pela DGEstE, através dos canais habituais, sendo igualmente relembradas as datas 
referidas na página eletrónica do IAVE, I.P. em www.gave.min-edu.pt e na Extranet 
em http://extra.gave.min-edu.pt/login.jsp .


