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TESTES INTERMÉDIOS 2013/2014 

INFORMAÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Informam-se os alunos e encarregados de educação que no próximo dia 6 terá início, nesta escola, o 

projeto de Testes Intermédios. 

Os Testes Intermédios são instrumentos de avaliação disponibilizados pelo IAVE (Instituto de Avaliação 

Educacional) às escolas e têm como principais finalidades permitir a cada professor aferir o desempenho 

dos seus alunos por referência a padrões de âmbito nacional, ajudar os alunos a uma melhor 

consciencialização da progressão da sua aprendizagem e, complementarmente, contribuir para a sua 

progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, processo a que estarão sujeitos no final 

do 3.º ciclo do ensino básico. 

Devem ser considerados os seguintes aspetos: 

1. Os testes do mesmo nível/disciplina são aplicados em simultâneo em todo o território nacional 

pelo que a ausência do aluno só é justificada em caso de doença. 

2. Todos os testes terão a duração de 90 minutos e iniciar-se-ão às 10 horas. 

3. A chamada dos alunos será feita 10 minutos antes do início de cada teste. 

4. Os alunos deverão ser portadores do seu BI/Cartão de Cidadão ou de documento que o substitua. 

5. Os alunos não deverão ser portadores de telemóveis ou de outros sistemas de comunicação 

durante o período de realização dos testes. 

6. Durante a realização de cada teste, nenhum aluno pode abandonar a sala, salvo por motivo de 

força maior, e devidamente acompanhado. 

7. As classificações obtidas nos Testes Intermédios farão parte do processo de avaliação interna dos 

alunos. 

8. As informações relativas ao projeto podem ser consultadas na página web da escola, em 

http://www.aeac.com.pt), e no sítio do IAVE (GAVE) em http://www.gave.min-edu.pt/. 

9. Calendário: 

DISCIPLINA ANO DATA 

Português 9.º 6 de fevereiro 

Matemática 9.º 21 de março 
 

 

Almada, 3 de fevereiro de 2014 

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

http://www.aeac.com.pt/
http://www.gave.min-edu.pt/

