Informação aos Alunos e Pais/Encarregados de Educação
Estudo Amostral de Aferição das Aprendizagens - 8º ano - Fase Única
Dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 3.º-E do Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, o Instituto de Avaliação Educativa, I.P.
e o Júri Nacional de Exames, com a colaboração técnica da Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência, foram incumbidos de aplicar um Estudo Amostral de Aferição das
Aprendizagens, aos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, utilizando os instrumentos de avaliação
construídos para a realização das provas de aferição, que permita recolher informação relevante
para o sistema educativo e para as escolas. Trata-se, portanto, de um estudo amostral que
envolve estabelecimentos de ensino públicos e privados, tendo este agrupamento de escolas sido
um dos selecionados (exclusivamente no 8º ano de escolaridade), de forma aleatória, para a sua
implementação. Este estudo será realizado nas datas previstas inicialmente para a realização das
provas de aferição:
CALENDÁRIO

14 de junho – SEGUNDA-FEIRA 
09h30 — 8.º ano
MATEMÁTICA (86)

16 de junho – QUARTA-FEIRA 
09h30 — 8.º ano
INGLÊS (81)

HORÁRIO
08h40 – Chegada à escola e consulta das pautas
de chamada.
09h00 – Comparência dos alunos na sala que
consta da pauta de chamada.
09h10 – Chamada dos alunos para a prova.
09h30 – Início da prova.
11h00 – Fim da prova.
Intervalo
11h30 – Início de aulas (conforme horário
semanal).

Notas:
1. O aluno deverá ser portador do seu Cartão de Cidadão.
2. No verso, disponibilizam-se excertos do « GUIA PARA A APLICAÇÃO DO ESTUDO DE
AFERIÇÃO AMOSTRAL DAS APRENDIZAGENS 2021 » do JNE, bem como das Informações
Prova – Matemática (86) e Inglês (81) – do IAVE.
3. Para mais informações deve consultar o separador « Estudo de Aferição Amostral - 8ºAno » na
página eletrónica do agrupamento (www.aeaag.pt) ou contactar o diretor de turma do seu
educando.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu, ______________________________________________________________, Encarregado de Educação
do aluno __________________________________________________, nº ____ da turma ___ do 8º ano
declaro que recebi a informação relativa à aplicação do Estudo Amostral de Aferição das Aprendizagens.
Data ______/______/______

________________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

Do Júri Nacional de Exames (JNE):
2.1. O estudo é aplicado a uma amostra representativa do universo dos alunos que frequentam o ensino básico geral […] do […]
8.º anos de escolaridade e é de realização obrigatória numa única fase […]
[…]
4.19. Durante a aplicação do estudo de aferição amostral os alunos apenas podem usar o material autorizado nas InformaçõesProva das provas de aferição, da responsabilidade do IAVE, I.P., disponíveis em https://iave.pt/wpcontent/uploads/2021/01/InfoProvas-Geral-2021.pdf, devendo cada aluno, utilizar apenas o seu material.
[…]
4.21. Para a realização do estudo de aferição amostral, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não
autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de comunicação móvel como computadores
portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc. Os
objetos não estritamente necessários para a realização do estudo como mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos
por elementos da escola ou colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados ser
devidamente desligados.
[…]
4.40. O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo regulamentar.

Do Instituto de Avaliação Educativa, I.P (IAVE) - https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/01/IP-PA-8-2021-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(VERSO DO IMPRESSO A DEVOLVER AO DIRETOR DE TURMA)

