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1. Informações gerais 
A conceção das provas de avaliação externa para o ano letivo de 2020/2021 é da responsabilidade 
do IAVE, I.P. (doravante IAVE), de acordo com a legislação em vigor e com a Carta de Solicitação 
n.º 1/2020, de 23 de julho (consultar aqui). O presente documento divulga informação relativa às provas 
de avaliação externa das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário nas modalidades 
de:

a) Provas de aferição;
b) Provas finais de ciclo; 
c) Exames finais nacionais.

O presente documento inclui as informações transversais a todas as provas atrás referidas, que 
constituem o enquadramento geral presidindo à sua conceção. Apresenta, também, a indicação dos 
referenciais curriculares de base, bem como informação sobre as opções relativas à conceção e à 
elaboração destas provas, no que respeita, nomeadamente, aos níveis de complexidade cognitiva e à 
cotação dos itens. 

O acesso às informações específicas sobre cada prova será feito através de hiperligações na segunda 
parte deste documento.

1.1. Referencial das provas

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, na Resolução do Conselho 
de Ministros 53-D/2020 de 20 de julho e na Carta de Solicitação ao IAVE, I. P., n.º 1/2020, de 23 de 
julho, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
143, de 26 de julho, tendo em consideração a necessidade de avaliar a capacidade de mobilização e de 
integração dos saberes disciplinares, com especial incidência nas áreas de competências inscritas no 
referido documento, e ainda as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum. 
Assim, de acordo com a Carta de Solicitação n.º 1/2020, de 23 de julho, e com as finalidades inerentes 
às provas de aferição, às provas finais de ciclo e aos exames finais nacionais, são considerados como 
documentos de referência na conceção das provas de avaliação externa:

a) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

b) as Aprendizagens Essenciais.

Excetuam-se a prova de aferição de Português Língua Segunda (52), a prova final de ciclo de Português 
Língua Segunda (95) e o exame final nacional de Português Língua Segunda (138), realizados por 
alunos com surdez severa a profunda e cujo referencial é o Programa de Português Língua Segunda  
para Alunos Surdos. Também o exame final nacional de Mandarim tem por referência o Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) e as Orientações Curriculares em vigor para a 
componente de formação específica, aprovadas para a disciplina de Língua Estrangeira III ‒ Mandarim, 
Nível de Iniciação.

Nas provas de aferição cujo objeto de avaliação abrange mais do que uma área disciplinar, a 
representatividade de cada área na prova tem como referência a relevância que cada uma assume na 
matriz curricular de base do ciclo de escolaridade a que a prova diz respeito.
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https://iave.pt/wp-content/uploads/2020/09/carta_de_solicitacao_n_1_2020.pdf

