Aos Encarregados de Educação
dos alunos dos 4º e 6º Anos

ASSUNTO:“Projeto eAssessment 1&2 -

4º e 6º ano de escolaridade

O decreto - lei nº 17/2016 alterou o regime de avaliação externa no ensino básico,
redefinindo os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens.
O modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens no ensino básico
introduziu a realização de provas de aferição em fases intermédias dos 1º,2º e 3º
ciclos, de aplicação universal e obrigatório, a realizar no final dos 2º,5º e 8º anos de
escolaridade, mantendo apenas as provas finais de ciclo, no 3º ciclo do ensino básico
(9º ano).
Considerando a importância da realização de avaliações externas, nomeadamente no
final de cada ciclo, como meio de recolha de informação sobre o desempenho dos
alunos, aderimos ao projeto Projeto “ Pe A 1&2 – E- Assessement“ concebido e
desenvolvido pelo IAVE,IP (Instituto de Avaliação Educativa),e AEEP (Associação
dos Estabelecimentos de Ensino Particular),cuja aplicação iniciámos no ano letivo
2015/2016.
O Projeto “ P e A 1&2 – E- Assessement”, visa:
•

O desenvolvimento e aplicação de provas de avaliação estandardizadas, não
públicas, exclusivamente em regime de avaliação eletrónica (e-Assessment);

•

A realização de estudos longitudinais do desempenho dos alunos nos ciclos
avaliados;

O Projeto “ PeA 1&2- E- Assessement “compreende:
•

A produção de relatórios por aluno, por turma e por estabelecimento de
ensino, com resultados quantitativos (classificação) e qualitativos (descrição
do desempenho de cada aluno, no qual se realçam os aspetos mais e menos
conseguidos

observados

em

cada

prova

(informação

diagnóstica

e

(in)formativa);
•

A avaliação por recurso a instrumentos que utilizam as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC)

Aplicação das Provas
●

As Provas terão lugar no seguinte calendário:
Dia
23 de maio

25 de maio

•

Hora*

Prova

09,30h

Português -4º Ano

13,30h

Português - 6º Ano

10,30h

Matemática - 4º Ano

13,30h

Matemática - 6º Ano

As provas serão realizadas em Tablets, um por aluno (equipamento da
escola);

•

A aplicação é síncrona a nível nacional;

•

As Provas são realizadas offline;

•

As Provas terão a duração de 90m;

•

Cada sala de prova terá a presença de dois professores vigilantes, que não
serão os docentes dos alunos (1º ciclo) ou da disciplina (2ºciclo), bem como
o apoio de um professor de informática;

•

O processo de classificação das provas é em suporte eletrónico (e-Marking);

•

A divulgação dos resultados e relatórios prevê-se realizar até 30 de junho;

•

A classificação das provas não influencia a classificação final dos alunos;

•

O IAVE disponibiliza “ Informação-Prova” e “Provas amostra” em suporte
eletrónico para familiarização dos alunos.

A participação neste processo de avaliação permitir-nos-á continuar a dispor de
informação quanto ao desempenho dos alunos e da escola no final de cada ciclo, bem
como integrar desde início um projeto de avaliação inovador e que contribuirá para
a formação dos nossos alunos.
Lisboa, 23 de abril de 2018
A direção
__________________
M.ª Odete Amaro

