
Relatório de Atividades
e de Autoavaliação 2017



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

TÍTULO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO 2017 

 

 

PRODUZIDO POR 

Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 

Travessa das Terras de Sant’Ana, 15 

1250‐269 Lisboa 

 

2018 

   



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   3 
 

Índice 
 

NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................... 5 

I. AUTOAVALIAÇÃO ....................................................................................................................... 6 

1. Autoavaliação do QUAR ........................................................................................................ 6 

1.1. Análise dos resultados e dos desvios verificados ........................................................... 6 

1.2. Análise dos recursos utilizados .................................................................................... 14 

2. Apreciação pelos utilizadores do serviço prestado ............................................................. 17 

3. Avaliação do sistema de controlo interno .......................................................................... 18 

4. Audição dos trabalhadores na autoavaliação ..................................................................... 20 

5. Medidas de reforço positivo do desempenho .................................................................... 21 

6. Avaliação global ................................................................................................................... 22 

II. ATIVIDADE DO IAVE, I.P. .......................................................................................................... 23 

1. Provas de aferição, provas finais de ciclo e exames finais nacionais .................................. 25 

2. Estudos internacionais de avaliação de alunos ................................................................... 28 

3. Formação de professores e supervisão da classificação ..................................................... 29 

4. Projetos de avaliação em suporte digital ............................................................................ 31 

4.1. Projeto e‐Assessment 1&2 ........................................................................................... 31 

4.2. Prova do conhecimento da Língua Portuguesa para aquisição da nacionalidade ....... 32 

5. Produção de relatórios ........................................................................................................ 32 

6. Produção de publicações e gestão da Livraria Online do IAVE ........................................... 33 

7. Participação em conferências, reuniões e workshops ........................................................ 33 

8. Outras atividades ................................................................................................................ 36 

III. BALANÇO SOCIAL ................................................................................................................... 38 

1. Missão, atribuições e estrutura orgânica do IAVE, I.P. ....................................................... 38 

2. Recursos humanos .............................................................................................................. 40 

2.1. Estrutura profissional ................................................................................................... 40 

2.2. Estrutura segundo o género e a idade ......................................................................... 41 

2.3. Estrutura de habilitações literárias .............................................................................. 43 

2.4. Antiguidade .................................................................................................................. 44 

2.5. Admissões, regressos e saídas de trabalhadores ......................................................... 45 

2.6. Modalidades de horários de trabalho .......................................................................... 45 

2.7. Ausências ao trabalho .................................................................................................. 46 

3. Remunerações e encargos .................................................................................................. 47 



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   4 
 

3.1. Estrutura remuneratória .............................................................................................. 47 

3.2. Encargos com o pessoal ............................................................................................... 48 

3.3. Suplementos remuneratórios e prestações sociais ..................................................... 49 

4. Formação profissional ......................................................................................................... 49 

5. Relações profissionais ......................................................................................................... 52 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

   



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   5 
 

NOTA INTRODUTÓRIA 

De  acordo  com  os  normativos  legais  que  regulam  a  atividade  do  Instituto  de  Avaliação 

Educativa, I.P., e na observância do disposto no Decreto‐Lei nº 183/96, de 27 de setembro, nos 

artigos 8º e 15º da Lei nº 66‐B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação, e na orientação 

técnica  SGEC/1/2017,  apresenta‐se  o  Relatório  de  Atividades  e  de  Autoavaliação  relativo  a 

2017. 

Elaborado com base nos relatórios de atividades apresentados pelas várias unidades orgânicas 

e  nos  resultados  dos  inquéritos  aplicados  a  trabalhadores  no  âmbito  da  autoavaliação  do 

Instituto, o documento que agora se apresenta encontra‐se estruturado em três partes. 

Na primeira parte, dá‐se  cumprimento  à  autoavaliação do desempenho do  Instituto. Tendo 

por  referência  os  objetivos  e  os  indicadores  registados  no  Quadro  de  Avaliação  e 

Responsabilização  (QUAR)  de  2017,  apresenta‐se  a  análise  contextualizada  dos  resultados 

alcançados e dos desvios verificados, contemplando‐se os conteúdos previstos superiormente 

para a elaboração do documento de autoavaliação do serviço, com exceção do disposto em 

relação ao parâmetro  “Comparação do desempenho”, atenta a especificidade da missão do 

Instituto de Avaliação Educativa, I.P., doravante designado por IAVE, I.P. 

Na segunda parte, documenta‐se a atividade desenvolvida em 2017, discriminando‐se as ações 

programadas e não programadas no Plano de Atividades, bem como as razões pelas quais não 

foram concretizadas algumas das que estavam inicialmente previstas. 

Na  terceira  parte,  apresenta‐se  o  Balanço  Social,  em  conformidade  com  o  disposto  no 

Decreto‐Lei nº 190/96, de 9 de outubro. 
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I. AUTOAVALIAÇÃO 

1. Autoavaliação do QUAR  

O IAVE, I.P., é o organismo responsável pela conceção dos instrumentos de avaliação externa 

dos alunos dos ensinos básico e secundário, pela gestão e pelo acompanhamento do processo 

de classificação desses mesmos instrumentos (e, nesse contexto, pela formação de professores 

supervisores e de professores classificadores), pela coordenação da participação de Portugal 

nos estudos  internacionais de avaliação de alunos, e pela produção de relatórios de natureza 

diversa  sobre os  resultados dos  alunos obtidos quer na  avaliação  externa nacional quer  na 

avaliação de âmbito internacional. 

Os três pilares em torno dos quais se desenvolve a atividade nuclear do IAVE, I.P., num quadro 

institucional  de  plena  independência  técnica,  estão  sujeitos  às  determinações  do  Governo 

português  em matéria  de  Educação  e  de  avaliação  externa  de  alunos,  pelo  que  as  opções 

estratégicas do  Instituto contemplam, por  inerência, as políticas educativas definidas para o 

setor, concorrendo para a prossecução das mesmas. 

No  contexto  específico  dos  estudos  internacionais  de  avaliação  de  alunos  em  que  Portugal 

participa, as atividades asseguradas pelo  Instituto estão, ainda, sujeitas às determinações da 

OCDE, responsável pelo desenvolvimento do PISA, e da  IEA  (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement), responsável pelo desenvolvimento dos estudos TIMSS 

(TIMSS 4º ano e TIMSS Advanced), do PIRLS e ePIRLS, e do ICILS. 

A missão e as atribuições institucionais do IAVE, I.P., consubstanciam‐se, assim, em evidências 

validadas anualmente quer pelo Ministério da Educação quer pelos  consórcios  responsáveis 

pelo desenvolvimento dos estudos  internacionais, o que significa que as atividades nucleares 

do  Instituto obedecem escrupulosamente a prazos e  requisitos  (técnicos e científicos) muito 

específicos,  sendo  estes,  em  última  análise,  os  parâmetros  por meio  dos  quais  se  afere  o 

desempenho deste organismo. 

Tendo em conta a natureza das atribuições que lhe estão cometidas, a orientação estratégica 

do IAVE, I.P., assentou, uma vez mais, na valorização dos procedimentos técnicos conducentes 

à  validade  dos  resultados  nacionais  da  avaliação  externa  e  à  adequação  do  modelo  de 

divulgação dessa mesma  informação quantitativa e qualitativa, bem como na otimização dos 

processos  assegurados  pelas  áreas  de  suporte  visando  a  eficácia  e  a  modernização 

organizacionais. 

 

1.1. Análise dos resultados e dos desvios verificados 

De  acordo  com  os  princípios  enunciados,  e  tendo  em  consideração  os  documentos 

previsionais, para o QUAR de 2017 foram selecionados quatro objetivos estratégicos, dos quais 

decorreram  seis  objetivos  operacionais,  atentos  os  pesos  atribuídos  aos  parâmetros  de 

eficácia, eficiência e qualidade, conforme se documenta na Tabela 1 a seguir apresentada. 
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Tabela 1 – Objetivos estratégicos e objetivos operacionais por parâmetro de avaliação e peso percentual 

Objetivos estratégicos  Objetivos operacionais 
Parâmetro 
e peso 

Assegurar a qualidade técnica e científica 
dos instrumentos de avaliação externa 

Assegurar a qualidade técnica e 
científica dos instrumentos de 
avaliação externa 

Eficácia 

50% Contribuir para a qualidade do processo 
de classificação dos instrumentos de 
avaliação externa 

Qualificar os professores 
supervisores da classificação das 
provas de aferição do ensino básico 

Qualificar os professores 
classificadores 

Disponibilizar indicadores de desempenho 
do sistema educativo nacional por 
referência aos de outros países 

Participar nos Estudos Internacionais  Eficiência 

30% 

Promover a inovação e a modernização 
tecnológica no domínio da avaliação 

Desenvolver provas em e‐Assessment 

Aumentar a fiabilidade da 
classificação na modalidade de  
e‐Marking 

Qualidade 

20% 

 

Como  nota  prévia  à  análise  dos  resultados  globais  obtidos,  regista‐se  que  não  foi  feita 

qualquer  alteração  ao  QUAR  de  2017  (em  anexo  ao  presente  Relatório  –  Anexo  I),  pese 

embora  se  reconheça  que deveria  ter  sido  solicitada  a  reformulação dos  Indicadores  4  e  5 

(para  ser  contemplada  a  alteração  feita  ao  programa  de  formação  de  professores)  e  dos 

Indicadores 11 e 12 (face ao reduzido número de alunos inscritos no projeto).  

Nas Tabelas de 2 a 6, apresentam‐se os dados relativos a cada um dos objetivos operacionais, 

para análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados, face às metas estabelecidas 

para 2017. 

Tabela 2 – Objetivo operacional 1  

Peso  Objetivo de Eficácia  Meta 
Valor 
crítico 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação  Desvio 

60% 
O1 – Assegurar a qualidade técnica e científica dos 
instrumentos de avaliação externa (OE1) 

113%  Superado  12,5% 

50% 
I.1. Número de auditorias 
por prova 

8  12  12  125%  Superado  25,0% 

50% 
I.2. Grau de cumprimento 
do calendário de 
monitorizações 

95%  100%  96%  100%  Atingido  0,0% 

 

Como  se observa na  Tabela 2,  a  taxa de  realização do primeiro objetivo operacional  foi de 

113%, tendo sido superada a meta estabelecida para o Indicador 1 e atingida a do Indicador 2. 

Estes indicadores remetem para processos e procedimentos que concorrem para a garantia da 

qualidade dos  instrumentos de avaliação externa – enquanto as auditorias  (de avaliação, de 

especialidade,  e  do  Conselho  Científico)  correspondem  a  validações  técnicas  ou  científicas 

relativas aos conteúdos, à estrutura da prova e à  forma como os  itens e respetivos suportes 
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estão  construídos,  a monitorização  do  cumprimento  do  calendário  previsto  para  as  várias 

etapas  do  percurso  das  provas  permite  assegurar  que  não  existem  atrasos  que  possam 

comprometer o nível de qualidade e de  rigor exigido para uma qualquer prova de avaliação 

externa. 

Da  análise  dos  relatórios  e  pareceres  de  auditoria  reportada  no  relatório  de  atividades  da 

Direção de Serviços de Avaliação Externa,  conclui‐se que o número de auditorias por prova 

varia  em  função  das  especificidades  da  disciplina  em  causa  (isto  é,  dos  documentos 

curriculares em vigor, atentas as condicionantes determinadas por alterações aos programas; 

da natureza/do  tipo de suportes; do  tipo ou  formato de prova; do histórico da prova, entre 

outros  aspetos),  não  correspondendo  necessariamente  à  identificação/correção  de  falhas 

técnicas ou científicas nos “projetos” de provas. 

Dessa  análise,  conclui‐se,  ainda,  que  as  provas  de  aferição  pluridisciplinares  («provas 

híbridas»),  e  as  provas  de  aferição  nas  áreas  das  Expressões  Artísticas  e  Físico‐Motoras 

careceram de maior escrutínio, pelo facto de se estar na presença de provas sem histórico e 

pela complexidade acrescida que a elaboração destas provas comportou. 

O resultado do Indicador 1 corresponde ao valor médio de auditorias registado na elaboração 

dos  instrumentos de avaliação externa aplicados em 2017, ou  seja, 12 auditorias por prova, 

sendo este valor superior ao da meta inicialmente definida, o de 8 auditorias por prova, o qual 

já  contemplava  o  alargamento  do  objeto  de  avaliação  no  ensino  básico  a  novas  áreas  e 

disciplinas do currículo, e a  introdução da componente de avaliação da compreensão do oral 

nas provas de Português do 3º ciclo e nas provas das Línguas Estrangeiras  sujeitas a exame 

nacional  –  daí,  também,  que  o  valor  da meta  definida  tenha  sido  superior  ao  do  histórico 

inscrito no QUAR (7 auditorias). 

Do  resultado  do  presente  indicador  não  se  pode  inferir  que  tenha  havido  um  reforço  dos 

procedimentos que garantem a qualidade  técnica e científica dos  instrumentos de avaliação 

externa, mas  sim uma  adequação destes mesmos procedimentos  a uma  realidade que,  em 

2017, se apresentou como nova e de complexidade acrescida. 

Quanto ao Indicador 2, foi verificado o grau de cumprimento do calendário de monitorizações. 

De acordo com o Registo de Movimentos de Prova, houve um  incumprimento da ordem dos 

4%, tendo por referência as datas previstas para cada etapa a monitorizar. A taxa de realização 

alcançada  (96%)  permite  concluir  que  se  dispôs  de  informação  em  tempo  útil  relativa  ao 

percurso  das  provas,  para  que  pudesse  ser  avaliada  a  necessidade  de  uma  eventual 

reprogramação das etapas.  
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Tabela 3 – Objetivos operacionais 2 e 3 

Peso  Objetivos de Eficácia  Meta 
Valor 
crítico 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação  Desvio 

20% 
O2 – Qualificar os professores supervisores da 
classificação das provas de aferição do ensino básico 
(OE2) 

285%  Superado  185,% 

100% 

I.3. Percentagem de 
professores certificados 
face às necessidades da 
supervisão da 
classificação das provas 
de aferição 

95%  100%  132%  285%  Superado  185,0% 

20%  O3 – Qualificar os professores classificadores (OE2)  760%  Superado  660,2% 

50% 

I.4. Percentagem de 
professores do ensino 
básico certificados face 
ao programa de 
formação do IAVE 
(POCH) 

60%  75%  47%  85%  Não atingido  ‐14,5% 

50% 

I.5. Percentagem de 
professores do ensino 
secundário certificados 
face ao programa de 
formação do IAVE 
(POCH) 

95%  100%  362%  1435%  Superado  1335,0% 

 

No  âmbito  da  formação  de  professores  em  avaliação  externa  (supervisão,  classificação, 

construção de instrumentos de avaliação e análise de resultados), elegeram‐se como objetivos 

operacionais a certificação de professores supervisores da classificação das provas de aferição 

do ensino básico  (dado  ser prioritário qualificar professores para assegurarem as  tarefas de 

supervisão da classificação das provas que  iriam ser aplicadas pela primeira vez em 2017) e a 

certificação de professores classificadores do ensino básico e do ensino secundário (objetivos 2 

e 3, respetivamente). 

Para o apuramento dos resultados alcançados no Indicador 3 (132%), considerou‐se o número 

dos supervisores certificados nas áreas disciplinares/disciplinas sujeitas a avaliação externa em 

2017 (474) face ao número dos que efetivamente exerceram essa função (360), não obstante 

se ter verificado, ainda, a certificação de 205 supervisores para as provas de aferição a aplicar 

em  2018,  aproveitando‐se  a  verba  disponível  ao  abrigo  do  Programa  Operacional  Capital 

Humano (POCH). 

O desvio verificado de 185%, face ao previsto, resulta, assim, quer da necessidade de acautelar 

situações  imprevistas  na  gestão  da  bolsa  de  supervisores,  certificando‐se,  por  essa mesma 

razão,  um  número  de  professores  excedentário,  face  às  necessidades  imediatas,  quer  de 

oportunidade financeira. 

Atendendo  às  acentuadas  carências  de  formação  em  classificação  de  instrumentos  de 

avaliação externa nos 1º, 2º e 3º ciclos, considerou‐se prioritário privilegiar o ensino básico, 
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pelo  que  se  previu  a  criação  de  105  turmas  de  formação,  em  contraste  com  as  15  turmas 

previstas para o ensino secundário. 

Aquando  do  período  de  inscrição  para  o  primeiro  momento  do  programa  de  formação 

delineado, houve necessidade de alterar as previsões  registadas quer no plano de  formação 

interno quer na candidatura ao POCH, não só porque o número de inscrições no ensino básico 

foi diminuto face ao expectável, mas também porque o número de  inscrições de professores 

do ensino secundário suplantou em muito a previsão feita. 

Dando resposta ao  interesse manifestado pelos professores do ensino secundário, criaram‐se 

61 turmas (em vez das 15 previstas) para este ciclo de ensino, e 63 turmas para o ensino básico 

(em  vez  das  105  previstas),  sendo  esta  a  razão  que  explica  os  resultados  obtidos  nos 

Indicadores  4  e  5,  respetivamente,  47%  e  362%  –  ou  seja,  ficou‐se  aquém  da  meta 

estabelecida para o Indicador 4 (60%), tendo‐se ultrapassado em muito a meta definida para o 

Indicador  5  (95%).  Cumpre,  contudo,  sublinhar  que  o  objetivo  4  (Qualificar  os  professores 

classificadores)  foi, de  facto, plenamente  cumprido, apesar de a distribuição de professores 

certificados ser diversa da inicialmente prevista. 

De  referir,  por  último,  que  a  formação ministrada  em  2017  (com  a  certificação  de  4510 

professores)  compreendeu,  ainda,  a  criação  de  turmas  que  não  estavam  contempladas  na 

candidatura  POCH  e  a  criação  de  turmas  que  não  estavam  sequer  programadas  no  PA  da 

Direção  de  Serviços  de  Formação  e  Supervisão  (sendo  exemplo  destas  últimas  as  que  se 

realizaram em articulação com as direções de educação das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira), tal como se documenta na segunda parte deste Relatório, no ponto 3. 

 

Tabela 4 – Objetivo operacional 4 

Peso  Objetivo de Eficiência  Meta 
Valor 
crítico 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação  Desvio 

70%  O4 – Participar nos Estudos Internacionais (OE3)  100%  Atingido  0,0% 

60% 
I.6. Número de bases de 
dados  validadas  (PISA  e 
ICILS) 

2  3  2  100%  Atingido  0,0% 

40% 
I.7. Número de relatórios 
de  análise  de  resultados 
(PIRLS) 

1  2  1  100%  Atingido  0,0% 

 

A formulação do Indicador 6 corresponde à última etapa do processo de aplicação dos estudos 

piloto  do  PISA  2018  e  do  ICILS  2018,  constituindo‐se  como  evidência  da  validade  dos 

resultados gerados, à luz das especificações prescritas pela OCDE e pela IEA, respetivamente. A 

meta  estabelecida  para  este  indicador  foi  cumprida,  uma  vez  que  as  bases  de  dados 

correspondentes  aos  resultados  de  aplicação  dos  estudos  foram  validadas  pelos  consórcios 

internacionais. Esta etapa é determinante, uma vez que é com base nesta  informação que se 

afere a validade psicométrica dos itens. 
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Tal  como  se  registou na nota explicativa para este  indicador no QUAR  submetido, o estudo 

PISA desenvolve‐se em ciclos de três anos: o primeiro é dedicado à preparação dos materiais e 

à produção de relatórios; o segundo corresponde à organização/gestão da aplicação/validação 

do  estudo  piloto;  e  o  terceiro  é  dedicado  à  aplicação/validação  do  estudo  principal  e  à 

elaboração dos relatórios preliminares. O estudo ICILS, por sua vez, desenvolve‐se em ciclos de 

cinco  anos.  Portugal  encontra‐se  a  participar  pela  primeira  vez  neste  estudo  cuja  primeira 

edição ocorreu em 2013. 

A meta estabelecida para o  Indicador 7  foi  também atingida,  tendo‐se publicado,  conforme 

programado,  o  relatório  Resultados  Globais  –  PIRLS  2016  •  ePIRLS  2016  –  PORTUGAL.  De 

referir  que  a  publicação  deste  relatório  foi  acompanhada  por  um  documento  autónomo  – 

Metodologia  –  com  a  descrição  do  quadro  de  amostragem,  do  desenho  dos  testes  e  dos 

procedimentos  de  aplicação  do  estudo  PIRLS  2016  (que  envolveu  55  países/sistemas 

educativos) e da sua variante em formato digital, ePIRLS 2016 (que envolveu 16 países). 

A taxa de realização de 100% obtida nos  Indicadores 6 e 7 é efetivamente a taxa máxima de 

realização possível. 

 

Tabela 5 – Objetivo operacional 5 

Peso  Objetivo de Eficiência  Meta 
Valor 
crítico 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação  Desvio 

30%  O5 – Desenvolver provas em e‐Assessment (OE4)  100%  Atingido  0,0% 

40% 

I.8. Número de projetos 
de avaliação na 
modalidade de 
e‐Assessment 

2  3  2  100%  Atingido  0,0% 

60% 

I.9. Número de novas 
funcionalidades da 
plataforma de 
classificação online do 
IAVE (SCOI) 

2  4  2  100%  Atingido  0,0% 

 

A manutenção do objetivo 5, face a 2016, traduz o investimento que o IAVE, I.P., tem vindo a 

fazer na área da avaliação e da classificação eletrónicas (e‐Assessment e e‐Marking) e deve ser 

enquadrado em função dos objetivos a lograr a curto e a médio prazos, isto é, no contexto do 

Projeto Escola 360 – Módulo de Provas de Aferição Eletrónicas, desenvolvido em parceria com 

a Direção‐Geral de Estatísticas da Educação e Ciência  (prevendo‐se a aplicação, em 2018, da 

prova de aferição de Matemática do 8º ano em  suporte digital), e no contexto da almejada 

desmaterialização dos processos de avaliação e classificação. 

As  vantagens  de  ordem  financeira  que  esta  opção  tecnológica  comporta  (pese  embora  os 

custos iniciais a ela associados), a par dos mecanismos de regulação (da qualidade e fiabilidade 

da  classificação)  que  a mesma  possibilita,  justificam  o  desenvolvimento  de  know‐how  que 

permita gerir os processos  técnicos e  logísticos no domínio da avaliação eletrónica de  larga 
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escala, permitindo aos decisores políticos equacionar a generalização da avaliação em suporte 

digital às provas nacionais, ainda que de modo faseado. 

Em 2017, tal como no ano transato (e excluindo os testes aplicados no contexto dos estudos 

internacionais  de  avaliação  de  alunos),  concretizaram‐se  os  dois  projetos  de  avaliação  em 

suporte  digital  programados  –  a  segunda  edição  do  Projeto  e‐Assessment  1&2  e  a  terceira 

edição em formato eletrónico da Prova do Conhecimento da Língua Portuguesa para Aquisição 

da Nacionalidade –, conforme registado na taxa de realização do Indicador 8 (100%). 

Para  o  apuramento  dos  resultados  alcançados  no  Indicador  9,  não  foram  consideradas  as 

melhorias  gráficas  introduzidas  na  plataforma  eletrónica  de  classificação,  designada 

internamente por Sistema de Classificação Online do IAVE (SCOI); os resultados deste indicador 

contemplam  exclusivamente  as  funcionalidades  “Desenvolvimento  de  um  algoritmo  de 

distribuição equitativa das  respostas  com base na  taxa de esforço de  classificação estimada 

por  item”  e  “Flexibilidade  na  gestão  da  classificação  por  parte  do  professor  classificador 

(visualização prévia do conjunto de respostas a classificar, por  item; sinalização de respostas, 

em caso de dúvida)”. 

 

Tabela 6 – Objetivo operacional 6 

Peso  Objetivo de Qualidade  Meta 
Valor 
crítico 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação  Desvio 

100% 
O6 – Aumentar a fiabilidade da classificação na 
modalidade de e‐marking (OE4) 

106%  Superado  6,0% 

50% 
I.10. Nível de fiabilidade 
da classificação dos itens 
de construção – PISA  

85%  98%  95%  119%  Superado  19,2% 

25% 

I.11. Aumentar em 10% o 
nível de fiabilidade da 
classificação do item de 
resposta extensa 
(Português 4º ano) – PeA 
1&2 

60%  75%  60%  100%  Atingido  0,0% 

25% 

I.12. Aumentar em 10% o 
nível de fiabilidade da 
classificação do item de 
resposta extensa 
(Português 6º ano) – PeA 
1&2 

75%  94%  60%  86%  Não atingido  ‐14,3% 

 

A integração do objetivo 6 no parâmetro de avaliação de Qualidade é indicativa da aceção com 

que o conceito é utilizado no QUAR de 2017. Em causa está a qualidade técnica de um serviço 

(classificação na modalidade de e‐Marking), aferida com base em critérios técnicos, no caso, a 

fiabilidade da classificação das respostas aos itens de construção, medida também em função 

de critérios, como, por exemplo, a dupla classificação de uma amostra (entre 10% a 20%) de 

respostas selecionadas aleatoriamente. Em suma, quanto mais elevada for a percentagem de 

concordância registada entre as propostas de classificação (cotação/códigos) a atribuir a uma 

mesma resposta, mais elevada será a validade dos resultados gerados. 
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A classificação realizada na modalidade de e‐Marking não só viabiliza a medição da fiabilidade 

da  classificação  dos  instrumentos  de  avaliação  como  também  possibilita  a  intervenção 

corretiva  por  parte  do  coordenador/supervisor  quando  se  registam  disparidades  entre  a 

atribuição de propostas de classificação. Refira‐se, em concreto, que a plataforma eletrónica 

utilizada no estudo PISA está programada para gerar alertas nessa situação, pelo que um dos 

critérios de validação das bases de dados neste estudo é o de se atingir a percentagem mínima 

de 85% de fiabilidade na classificação das respostas aos itens de construção. 

O  resultado  atingido  no  Indicador  10  (95%)  espelha  a  qualidade  e  a  média  do  nível  de 

fiabilidade da  classificação dos  itens de  construção nos domínios  avaliados no  estudo PISA: 

Leitura – 96%; Matemática – 97%; Ciências – 93%; Literacia Financeira – 93%. Sublinhe‐se que 

o  resultado atingido em 2017 é  idêntico ao  registado na anterior edição do PISA,  conforme 

consta do histórico do indicador (que contempla quer o estudo piloto quer o estudo principal), 

destacando‐se, ainda, que a excelência de tais resultados é, em grande medida, determinada 

pela  estabilidade das  equipas de  codificadores  e  respetivos  coordenadores,  isto  é, pela  sua 

experiência e pela qualidade do trabalho que realizam. 

Em relação aos  Indicadores 11 e 12,  importa referir, antes de mais, que a  funcionalidade da 

dupla  classificação  com  intervenção  corretiva,  inscrita  no  quadro  de  desenvolvimento  do 

Sistema de Classificação Online do  IAVE  (SCOI), não  foi concluída atempadamente, pelo que 

não foi possível submeter as respostas dos alunos participantes na segunda edição do projeto 

PeA 1&2 àquele processo, adotando‐se, por conseguinte, o procedimento aplicado em 2016. 

Assim, e apenas para efeitos de aferição da qualidade da  classificação,  foram  submetidas a 

dupla  classificação  cerca  de  10% das  respostas  aos  itens de  resposta  construída  e  resposta 

extensa.  Porém,  para  a  análise  dos  resultados  não  se  utilizou  o  teste  estatístico  Kappa  de 

Cohen aplicado em 2016, porque o número de alunos que participaram no projeto em 2017 

desceu para menos de metade, o que faria com que a amostra extraída deste universo, já de si 

diminuto, não tivesse relevância estatística. 

Como ressalva à leitura da evolução dos Indicadores 11 e 12, tenha‐se em conta que os valores 

obtidos em 2016 contemplam o “desconto” do fator acerto ao acaso do teste estatístico Kappa 

de Cohen, e que os valores atingidos em 2017 correspondem apenas a uma percentagem de 

concordância simples. 

A meta  estabelecida  para  o  Indicador  11  (respeitante  à  prova  de  Português  de  4º  ano)  foi 

atingida, dado que, considerando a média dos parâmetros com base nos quais é classificada a 

resposta extensa  (item de Escrita), se  registou uma concordância entre os classificadores de 

60%. Contudo, a meta definida para o Indicador 12 (relativa à prova de Português de 6º ano) 

não foi alcançada, registando‐se, inclusivamente, uma diminuição de cinco pontos percentuais 

face ao resultado atingido em 2016. 

Para síntese da análise dos resultados e dos desvios verificados, podem ser apresentados os 

seguintes indicadores de execução: 

i) Dos  12  indicadores  estabelecidos,  em  quatro  a meta  foi  superada,  em  seis  foi 

atingida e em dois não foi atingida; 
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ii) Dos seis objetivos operacionais estabelecidos no QUAR, quatro foram superados e 

dois foram atingidos. 

 

1.2. Análise dos recursos utilizados 

1.2.1. Recursos humanos 

Atenta  a  especificidade  da missão  do  Instituto,  as  suas  duas  unidades  orgânicas  nucleares 

(Direção de Serviços de Avaliação Externa e Direção de Serviços de Formação e Supervisão) são 

maioritariamente compostas por professores dos ensinos básico e secundário que, em regime 

de mobilidade  parcial  ou  total,  exercem  funções  relativas  à  conceção  dos  instrumentos  de 

avaliação  externa,  à  organização  de  sistemas  de  informação  necessários  à  produção  dos 

mesmos,  à  organização  de  ações  de  formação  para  classificadores  e  supervisores  e  à 

supervisão  da  classificação,  na  observância  do  disposto  no  artigo  18º  do  Decreto‐Lei  nº 

102/2013, de 25 de julho. 

Sem prejuízo da informação apresentada na parte III deste Relatório (Balanço Social), refira‐se 

que,  em  2016/2017,  tais  funções  foram  exercidas  por  104  docentes  (12,  em  regime  de 

mobilidade  total,  e  92,  em  regime  de mobilidade  parcial),  e  que,  no  ano  letivo  em  curso 

(2017/2018), essas funções estão a cargo de 10 professores em regime de mobilidade total e 

118  em  regime parcial,  importando  esclarecer  que o  aumento  no número de docentes  em 

regime de mobilidade parcial corresponde quer ao acréscimo do número de áreas disciplinares 

e  disciplinas  sujeitas  a  avaliação  externa  quer  à  crescente  complexidade  de  alguns  dos 

processos  relacionados  com  a  elaboração  dos  instrumentos  de  avaliação  externa  (provas 

híbridas, provas sem histórico, mais componentes em avaliação – a da compreensão do oral, a 

avaliação da interação oral, por exemplo). 

Além da afetação total ou parcial das horas destes professores, o Instituto conta ainda com a 

prestação de serviços por parte de outros docentes que asseguram os trabalhos de auditoria e 

consultoria  técnica  e  de  especialidade  (em  conformidade  com  as  regras  de  elaboração  dos 

instrumentos de avaliação) e que colmatam necessidades temporárias sobretudo relacionadas 

com a supervisão da classificação das provas de avaliação externa. 

Para  a  determinação  da  taxa  de  utilização  dos  recursos  humanos  face  ao  planeado, 

consideraram‐se os trabalhadores do mapa de pessoal do Instituto, os 10 docentes que, a 31 

de dezembro de 2017, se encontravam a exercer  funções no em regime de mobilidade total 

(com a ressalva de que um desses docentes foi designado chefe de equipa multidisciplinar, a 1 

de maio),  e  a  trabalhadora  que,  em  regime  de  avença,  continuou  a  estar  afeta  à  área  da 

análise  estatística  e do  tratamento de dados  (situação  laboral  enquadrada no Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública – PREVPAP). 

Apresenta‐se na Tabela 7, a taxa de utilização dos recursos humanos face ao planeado. 
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Tabela 7 – Recursos humanos executados e planeados 

Cargo/carreira 
Nº de 
efetivos 
planeados 

Nº de 
efetivos 

executados 

Efetivos 
face ao 
planeado 
(em %) 

Pontuação 
planeada 

Pontuação 
executada 

Taxa de 
utilização 
de RH 

Direção superior  3  3  100%  60  57  95% 

Direção intermédia e 
chefes de equipa 

5  5  100%  80  75  94% 

Técnicos superiores e 
docentes em mobilidade 
total 

25  19  76%  300  196  65% 

Assistentes técnicos e 
técnicos de informática 

12  11  92%  96  82  86% 

Assistentes operacionais  3  1  33%  15  3  20% 

Total  48  39  81%  551  414  73% 

Verifica‐se  um  decréscimo  no  número  de  trabalhadores  no  final  do  ano  face  ao  valor 

inicialmente  previsto,  sendo  parte  deste  decréscimo  explicada  pela  redução  do  número  de 

docentes em mobilidade total. Nesta medida, regista‐se uma utilização de recursos humanos 

de  cerca  de  80%,  face  ao  planeado,  a  que  corresponde  uma  taxa  de  utilização  efetiva 

(considerando os dias não trabalhados) de 73%.  

 

 

1.2.2. Recursos financeiros 

Na  Tabela  8,  são  apresentados  os  recursos  financeiros  do  IAVE,  I.P.,  que  estão  na  base  do 

exercício de execução e gestão orçamental de 2017. Uma vez que o valor inscrito no QUAR não 

contempla as  cativações  impostas pela  Lei do Orçamento de Estado e pela  Lei de Execução 

Orçamental,  procedeu‐se  à  análise  dos  desvios  entre  os  recursos  planeados  e  executados, 

considerando  o  orçamento  corrigido.  Verifica‐se,  assim,  em  termos  globais,  um  desvio  de 

534.034 €, decorrente da não execução das verbas afetas ao projeto «Escola 360 – Módulo de 

Provas de Aferição Eletrónicas» por atrasos decorrentes de vicissitudes de âmbito contratual. É 

ainda  de  referir  que  os  desvios  de  valor  negativo  se  devem  a  alterações  orçamentais  não 

refletidas no orçamento inicial. 
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Tabela 8 – Recursos financeiros executados e planeados (em Euros) 

Recursos financeiros  Planeados 
Planeados 

com correção1 
Executados  Desvio 

Orçamento de funcionamento  3.436.923  3.224.297  3.294.127  ‐69.830 
 

Despesas com pessoal  2.182.310  2.100.665  2.120.337  ‐19.672 

Aquisições de bens e serviços  925.113  833.709  826.728  6.981 

Outras despesas correntes2  329.500  289.923  347.062  ‐57.139 

Investimento  233.305  233.305  11.475  221.830 

Outros valores  778.878  735.756  353.722  382.034 

TOTAL  4.449.106  4.193.358  3.659.324  534.034 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA 2017 
1 Os valores relativos ao orçamento corrigido refletem as cativações e as reservas.    
2 Os valores inscritos nesta rubrica referem‐se às quotas de participação nos Estudos Internacionais.  

 

Tal  como  pode  ser  observado  na  Tabela  9,  o  IAVE,  I.P.,  apresenta  uma  elevada  taxa  de 

execução em  todas as atividades,  com exceção da  atividade onde  foram  inscritas as  verbas 

relativas  ao  projeto  «Escola  360  – Módulo  de  Provas  de  Aferição  Eletrónicas». O  exercício 

orçamental de 2017, à  imagem do de  anos anteriores, é marcado por uma  forte eficiência, 

tendo  sido possível  acomodar projetos  financeiramente mais  exigentes,  como  é o  caso das 

provas de aferição que foram aplicadas, pela primeira vez, neste ano. 

Tabela 9 – Orçamento de 2017 por atividade 

Atividades*  Dotação  Execução  Taxa de execução 

200 – Exames e Provas Aferidas do 
Ensino Básico e Secundário 

978.146  965.838  98,74% 

201 – Inovação e Desenvolvimento 
Curricular  

380.980  378.468  99,34% 

254 – Controlo e Acompanhamento  535.306  100.409  18,76% 

258 – Gestão Administrativa  2.298.926  2.214.609  96,33% 

TOTAL  4.193.358  3.659.324  87,26% 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA 2017 

*De acordo com o Anexo V da Circular Série A, Nº 1384 – OE 2017 

 

Na Tabela 10, é apresentado o orçamento por  fonte de  financiamento. As  receitas próprias, 

predominantemente provenientes da venda das publicações, correspondem a cerca de 9% do 

total do orçamento. Apesar de pouco expressiva em  termos  relativos, esta é uma atividade 

fundamental para reforçar o orçamento do  IAVE,  I.P., que, na qualidade de  instituto público, 
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deve procurar um maior equilíbrio entre as receitas provenientes do Orçamento do Estado e 

as receitas de fundos próprios. 

Tabela 10 – Orçamento de 2017 segundo a fonte de financiamento 

Orçamento  Dotação  Execução  Taxa de execução 

Receitas do OE  3.299.778  3.243.403  98,29% 

Receitas próprias  358.274  315.512  88,06% 

SAMA  535.306  100.409  18,76% 

TOTAL  4.193.358  3.659.324  87,26% 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA 2017 

 

 

2. Apreciação pelos utilizadores do serviço prestado 

O  parâmetro  relativo  à  “apreciação  pelos  utilizadores  do  serviço  prestado”  é  avaliado  com 

base nos  resultados dos questionários aplicados a  formandos, classificadores, supervisores e 

equipas do IAVE (apresentados no Anexo II), no contexto das ações de formação ministradas a 

professores e das atividades de acompanhamento e de supervisão da classificação das provas 

de avaliação externa. 

Neste  âmbito,  afere‐se  ainda  do  grau  de  satisfação  em  relação  à  utilização  da  plataforma 

Moodle  do  IAVE,  que  é,  desde  2016,  o  instrumento  privilegiado  de  suporte  ao 

desenvolvimento destas duas atividades, não só porque a maioria da  formação é ministrada 

em  regime  de  b‐learning, mas  também porque, para o  acompanhamento  da  supervisão da 

classificação  das  provas  de  avaliação  externa,  são  criados  espaços  virtuais  (turmas)  na 

plataforma que visam facilitar a interação e comunicação entre os vários intervenientes, e que 

permitem  efetuar  a monitorização  do  processo  em  si,  através  da  análise  dos  registos  das 

turmas de supervisão. 

No que diz  respeito à avaliação das ações de  formação ministradas  (atividade  caracterizada 

nos  pontos  1.1  e  2.3  do  presente  Relatório),  efetuada  numa  escala  de  1  a  5,  o  grau  de 

satisfação dos formandos situou‐se maioritariamente nos níveis máximos (4 – Bom e 5 – Muito 

Bom), designadamente quanto à “pertinência dos conteúdos” (89%), à “clareza das mensagens 

do  formador”  (99%),  à  “avaliação  global  da  ação”  (96%)  e  à  “facilidade  de  utilização  da 

plataforma Moodle” (95%). 

Para a apreciação do  trabalho desenvolvido, no ano  letivo de 2016/2017, por mais de 1000 

supervisores que acompanharam mais de 30.000 classificadores, agrupados em 966 turmas de 

supervisão  criadas  na  plataforma  Moodle,  selecionou‐se  uma  amostra  de  187  turmas, 

correspondente a 19,4% do total. De referir que o desempenho global dos supervisores, numa 
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escala de 1 a 5, foi avaliado com nível 4 (Bom) por 29% dos classificadores e com nível 5 (Muito 

Bom) por 61%. Globalmente, o processo de  supervisão  foi avaliado com os níveis 4 e 5 por 

mais  de  90%  dos  diversos  intervenientes. Mais  de  85%  utilizou  estes mesmos  níveis  para 

avaliar a plataforma Moodle, em  termos de organização visual da  informação,  facilidade de 

utilização, comportamento (velocidade e acesso) e aspeto gráfico. 

 

3. Avaliação do sistema de controlo interno 

Em  conformidade  com  o  quadro  de  referência  definido  pelo  Conselho  Coordenador  de 

Avaliação dos Serviços, apresenta‐se, na Tabela 11, a avaliação do sistema de controlo interno 

do IAVE, I.P. 

Tabela 11 – Sistema de Controlo Interno do IAVE, I.P. 

1 – Ambiente de controlo 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S  N  NA 

1.1 Estão claramente definidas as 
especificações técnicas do sistema de 
controlo interno? 
 

X     

Na DSAE, na DSFS e na EMEIAA, existem 
registos formalizados dos 
procedimentos de controlo a observar. 
Na DGA, encontra‐se em curso a 
formalização de procedimentos de 
controlo setorial. 

1.2 É efetuada internamente uma 
verificação efetiva sobre a legalidade, 
regularidade e boa gestão? 

X     

A legalidade das despesas e dos atos 
praticados é verificada e atestada pela 
Chefe da DGA, pelo Conselho Diretivo e 
pelo Fiscal Único. 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 
auditoria possuem a habilitação 
necessária para o exercício da função? 

    X 
No IAVE, I.P., não existe uma equipa 
com estas atribuições. 

1.4  Estão  claramente  definidos  valores 
éticos  e  de  integridade  que  regem  o 
serviço (ex. códigos de ética e de conduta, 
carta  do  utente,  princípios  de  bom 
governo)? 

X     

O disposto no Regulamento Interno, nos 
Estatutos e na Lei Orgânica do IAVE, I.P. 
O desempenho de determinadas 
funções no/ao serviço do Instituto 
pressupõe a assinatura de compromisso 
de confidencialidade e declaração de 
incompatibilidades. 

1.5  Existe  uma  política  de  formação  do 
pessoal  que  garante  a  adequação  do 
mesmo  às  funções  e  complexidade  das 
tarefas? 

X     

Plano Anual de Formação Profissional.
Avaliação da frequência de ações de 
formação (informação reportada pelos 
dirigentes intermédios). 

1.6  Estão  claramente  definidos  e 
estabelecidos contactos regulares entre a 
direção  e  os  dirigentes  das  unidades 
orgânicas? 

X     
Reuniões regulares entre a direção, os 
dirigentes intermédios e os chefes de 
equipa. 

1.7  O  serviço  foi  objeto  de  ações  de 
auditoria e controlo externo? 

X     
Por parte da IGEC, no último trimestre 
de 2017. 
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2 – Estrutura organizacional 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S  N  NA 

2.1 A estrutura organizacional 
estabelecida obedece às regras definidas 
legalmente? 

X      Conforme Estatutos do IAVE, I.P. 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores 
do serviço avaliados de acordo com o 
SIADAP 2 e 3? 

X      A percentagem é de 100%. 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores 
do serviço que frequentaram pelo menos 
uma ação de formação? 

X     
50% dos trabalhadores frequentaram 
pelo menos uma ação de formação. 

 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S  N  NA 

3.1 Existem manuais de procedimentos 
internos? 
 

X     

Manual de normas para a elaboração 
dos documentos institucionais; Livro de 
estilo do IAVE – Normas Linguísticas e 
Textuais; Manual do Coordenador e das 
Equipas do IAVE afetas à avaliação 
externa de alunos (funções; 
procedimentos; normas de segurança); 
Manual do Aplicador (Estudos 
Internacionais); Manuais Plataforma 
Moodle 
Encontram‐se em fase de compilação e 
de elaboração diferentes manuais para 
as áreas de suporte. 

3.2 A competência para autorização da 
despesa está claramente definida e 
formalizada? 

X     
Conforme despachos de delegação de 
competências e deliberações do 
Conselho Diretivo. 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 
compras? 

X     
Integrado no plano de compras da 
Secretaria‐Geral da Educação e Ciência. 

3.4 Está implementado um sistema de 
rotação de funções entre trabalhadores? 

  X     

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 
diferentes tarefas, conferências e 
controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X     
Conforme observação registada no 
número 1.1 

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, 
centros de responsabilidade por cada 
etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X     
Conforme observação registada no 
número 1.1 

3.7 Os circuitos dos documentos estão 
claramente definidos de forma a evitar 
redundâncias? 

X     
A gestão documental é feita através da 
aplicação SmartDocs. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas? 

  X   
O documento encontra‐se em fase de 
elaboração. 

3.9 O plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

    X   
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4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S  N  NA 

4.1 Existem aplicações informáticas de 
suporte ao processamento de dados, 
nomeadamente nas áreas de 
contabilidade, gestão documental e 
tesouraria? 

X     

São utilizadas as seguintes aplicações: 
GERFIP – Gestão de Recursos 
Financeiros em Modo Partilhado; SRH – 
Sistema de Recursos Humanos; Serviços 
Online da DGO; ComprasMEC; Sistema 
Homebanking; SmartDocs 

4.2 As diferentes aplicações estão 
integradas permitindo o cruzamento 
de informação? 

X     
As aplicações GeRFiP e SRH permitem o 
cruzamento de informação. 

4.3 Encontra‐se instituído um 
mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs 
dos sistemas? 

X     
Os outputs dos sistemas são objeto de 
análise e de conferência. 

4.4 A informação extraída dos sistemas 
de informação é utilizada nos 
processos de decisão? 

X     
Sim. A informação extraída e analisada é 
apreciada pela direção superior. 

4.5 Estão instituídos requisitos de 
segurança para o acesso de terceiros a 
informação ou ativos do serviço? 

X     

A segurança dos sistemas e dos ativos é 
garantida com códigos de acesso. 
Os servidores do IAVE estão 
deslocalizados em instituições públicas 
de referência, que asseguram um 
acompanhamento técnico contínuo, 
com proteções físicas por hardware e 
software. 

4.6 A informação dos computadores de 
rede está devidamente  salvaguardada 
(existência de backups)? 

X     

Estão implementados procedimentos de 
backup diários. 
Mensalmente, são armazenadas cópias 
de segurança em servidores com 
localização segura externa ao Instituto. 
 

4.7 A segurança na troca de 
informações e software está 
garantida? 

X     

Através das permissões associadas aos 
diferentes utilizadores do sistema. 
Para incremento dos níveis de 
segurança, está prevista a 
implementação de protocolos digitais 
específicos. 

DSAE – Direção de Serviços de Avaliação Externa; DSFS – Direção de Serviços de Formação e Supervisão; EMEIAA – 

Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos; DGA – Divisão de Gestão e Administração. 

 

4. Audição dos trabalhadores na autoavaliação 

Para  a  audição  dos  trabalhadores,  e  salvaguardando‐se  o  anonimato  dos  respondentes, 

aplicou‐se,  entre  os  dias  5  e  9  de  fevereiro,  um  questionário  online,  constituído  por  um 

conjunto  de  questões  relativas  ao  “Ambiente  e  participação  dos  trabalhadores  na 

organização”, a “Formação profissional” e a “Condições de trabalho” (Anexo III). 
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O questionário foi disponibilizado exclusivamente aos trabalhadores que integram o mapa de 

pessoal  (22)  e  aos professores que  exercem  funções no  Instituto em  regime de mobilidade 

total (10). 

A taxa de respostas ao questionário foi de 75%, ou seja, responderam 24 trabalhadores. 

Da análise global das respostas ressaltam como aspetos menos positivos os que dizem respeito 

à política de comunicação interna, sendo esta sem dúvida uma área a melhorar também para 

que possam ainda ser mais notórios os níveis de satisfação já registados em diversos domínios. 

Sublinhe‐se  que,  considerados  os  dois  parâmetros  superiores  da  escala  de  classificação 

utilizada  no  questionário  (Satisfeito,  Muito  Satisfeito;  Concordo  Parcialmente,  Concordo 

Totalmente), mais de cinquenta por cento dos trabalhadores declararam que sentem que são 

ouvidos  (83%)  e  respeitados  (95,8%),  que  podem  participar  ativa  e  abertamente  na 

organização (66,7%), que o seu trabalho é reconhecido (91,7%) e que é importante para o todo 

organizacional (91,7%). 

Além  destes,  destacam‐se,  ainda,  como  aspetos  positivos,  a  política  adotada  em  relação  à 

formação profissional – 23 dos respondentes consideraram que o  IAVE,  I.P., é um organismo 

que  promove  o  acesso  a  formação  para  desenvolvimento  pessoal  e  profissional  dos  seus 

trabalhadores.  O  grau  de  satisfação  em  relação  à  quantidade  e  à  qualidade  da  formação 

disponibilizada atingiu, respetivamente, 75% e 79% nos níveis superiores de avaliação, sendo 

que  os  conteúdos  das  ações  frequentadas  foram  considerados  úteis  por  75%  dos 

trabalhadores. Entre os 24 respondentes, 6 não frequentaram qualquer ação de formação (por 

a ação não se ter realizado, por não ter sido convocado pela entidade formadora, por não ter 

tido  conhecimento,  por  indisponibilidade,  por  ter  iniciado  funções  no  Instituto  há  pouco 

tempo). 

No que diz  respeito  às  condições de  trabalho  (tendo por  referência o  ano de 2017), 58,3% 

declararam a sua insatisfação em relação à climatização, 25% fizeram‐no em relação à higiene 

do espaço de  trabalho, ao mobiliário, material de escritório e equipamentos  informáticos, e 

20,8% em  relação ao  software disponível. Refira‐se que algumas das  sugestões de melhoria 

apresentadas  neste  domínio  já  foram  concretizadas,  encontrando‐se  outras  em  curso, 

designadamente  as  que  dizem  respeito  às  obras  de  recuperação/manutenção  do  edifício, 

muito  embora  não  tenha  sido  ainda  iniciada  a  intervenção  na  zona  do  refeitório,  área 

particularmente degradada. 

 

5. Medidas de reforço positivo do desempenho 

Sem prejuízo da contínua valorização dos procedimentos técnicos conducentes à validade dos 

resultados  nacionais  da  avaliação  externa  e  à  adequação  do modelo  de  divulgação  dessa 

mesma  informação, as ações de melhoria a  serem  consideradas a  curto/médio prazo dizem 

sobretudo  respeito  a  aspetos  organizacionais  –  política  de  comunicação,  clima‐cultura 

organizacional e administração estratégica. 
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A  este  respeito,  importa  esclarecer  que  algumas  destas  ações  estão  em  curso,  em 

conformidade  com o Plano de Atividades elaborado,  com os objetivos definidos e as metas 

estabelecidas no QUAR 2018. 

Refira‐se, em concreto, que se está a dar continuidade ao plano de manutenção, reparação e 

recuperação  do  edifício,  assim  como  estão  programadas  intervenções  para  otimizar  as 

condições  de  uso  e  consumo  de  energia,  a  decorrer  até  31  de  julho,  na  sequência  da 

aprovação da  candidatura  submetida  ao POSEUR  (Programa Operacional  Sustentabilidade  e 

Eficiência no Uso de Recursos). 

Destaque‐se, ainda, que um dos objetivos selecionados para o QUAR 2018 foi o de «Melhorar 

os sistemas  internos de gestão e controlo de  informação», avaliado em  função do  indicador 

“Número  de  novas  aplicações”  e  do  indicador  “Número  de  documentos,  regulamentos, 

manuais  de  procedimentos  revistos  e  editados”.  A  harmonização,  simplificação  e 

desmaterialização de processos, a clarificação/formalização de procedimentos, a melhoria dos 

sistemas de  informação existentes são questões centrais para a vida organizacional e para a 

eficiência do serviço. 

 

6. Avaliação global 

Apresentada  a  análise  dos  resultados  atingidos  e  dos  desvios  verificados,  face  às  metas 

estabelecidas  e  aos  recursos  utilizados,  atente‐se  nos  resultados  globais  alcançados  que  se 

encontram sintetizados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Avaliação final QUAR 2017 

Parâmetro  Peso 
Taxa de realização

bruta 
Taxa de realização 

ponderada 
Menção 

qualitativa 

Eficácia  50%  277%  138,5%  Superado 

Eficiência  30%  100%  30,0%  Atingido 

Qualidade  20%  106%  21,2%  Superado 

 

Numa  análise  agregada  dos  resultados,  segundo  as  três  dimensões  de  avaliação  do QUAR, 

verifica‐se  que  o  desempenho  global  do  IAVE,  I.P.,  atingiu  uma  execução  de  138,5%  na 

dimensão de eficácia, 30,0% na de eficiência, e 21,2% na de qualidade, a que corresponde um 

resultado global de 189,7%. 

Assim, em resultado da presente autoavaliação relativa ao ano de 2017, e nos termos da alínea 

a) do nº 1 do artigo 18 da Lei nº 66‐B/2007, de 28 de dezembro, propõe‐se que seja atribuída 

ao IAVE, I.P., a menção de desempenho “Bom”. 
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II. ATIVIDADE DO IAVE, I.P. 

Em 2017, cumpriram‐se todas as atribuições institucionais, podendo inclusive destacar‐se que, 

pela primeira vez,  foram produzidos  instrumentos de avaliação para as áreas das Expressões 

Artísticas  (Musical,  Dramática,  Plástica)  e  Físico‐Motoras  (2º  ano  de  escolaridade),  provas 

híbridas de Matemática e Ciências Naturais (5º ano de escolaridade) e de Ciências Naturais e 

Físico‐Química (8º ano de escolaridade), e que foi  introduzida a componente de avaliação da 

compreensão do oral nas provas de Português do 3º ciclo do ensino básico e nas provas das 

Línguas  Estrangeiras  sujeitas  a  exame  final  nacional,  implicando  a  respetiva  produção  de 

ficheiros áudio. 

Além das alterações  introduzidas no modelo de reporte de resultados das provas de aferição 

(criado  em  2015/2016),  também  pela  primeira  vez,  os  Relatórios  de  Escola  das  Provas  de 

Aferição (REPA) contemplaram informação relativa ao domínio cognitivo associado a cada um 

dos itens que integraram as provas, em resultado da natureza e da complexidade de operação 

mental requerida no desenvolvimento das respostas.  

A disponibilização de mais  indicadores de análise de resultados para as escolas, a elaboração 

de instrumentos de avaliação sem histórico, ou mesmo a elaboração anual de itens novos e de 

provas  novas  (provas  finais  de  ciclo  e  exames  finais  nacionais),  mantendo  «uma  elevada 

semelhança conceptual e estrutural com as provas equivalentes de anos anteriores», atentos 

os procedimentos que  lhes estão  subjacentes,  constituem‐se  como exemplos das atividades 

prioritárias asseguradas no âmbito da avaliação externa nacional. 

Também  neste  contexto,  e  especificamente  em  relação  aos  processos  de  supervisão  e  de 

classificação  dos  instrumentos  de  avaliação  aplicados,  cumpre  destacar,  quer  as  ações  de 

formação  disponibilizadas  em  função  das  áreas  disciplinares/das  disciplinas  sujeitas  pela 

primeira vez a avaliação externa (sem descurar o objetivo de proporcionar formação específica 

em avaliação externa aos professores que ainda não a detêm), quer as ações desenvolvidas 

para apoiar e acompanhar os professores supervisores e os professores classificadores durante 

o período de classificação das provas. 

Na área dos estudos internacionais de avaliação de alunos, destaque‐se a aplicação do Estudo 

de Invariância de Modo Papel vs. Computador do projeto do eTIMSS 2019, realizado entre 2 e 

31  de  maio,  a  elaboração  e  a  publicação  do  respetivo  relatório,  sublinhando‐se  que  tais 

atividades  não  estavam  de  todo  previstas  no  PA, mas  que,  pela  sua  relevância  (e  porque 

Portugal foi um dos 20 países selecionados, entre 60), foram assumidas e concretizadas. 

Registe‐se, por último, as atividades  inicialmente programadas no PA de 2017 e que não  se 

concretizaram: 

 Apoio logístico ao projeto Cambridge English for Schools – AEEP; 

 Publicação do Relatório nacional dos testes Key for Schools e Preliminary for Schools; 

 Publicação dos volumes II e III dos relatórios dos estudos TIMSS 2015, TIMSS Advanced 

2015 e PISA 2015; 

 2ª Conferência IAVE; 

 Divulgação da e‐news mensal do IAVE; 
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 Criação da nova página de Internet do IAVE; 

 Continuação do projeto Banco de Textos de Português; 

 Criação do centro de investigação IAVE; 

 Implementação da nova fase do sistema de gestão documental SmartMEC. 

Por  razões  completamente  alheias  ao  Instituto,  não  se  concretizou  o  apoio  logístico 

contratualizado  com  a  Associação  de  Estabelecimentos  do  Ensino  Particular  e  Cooperativo 

(AEEP),  no  âmbito  do  protocolo  celebrado  entre  esta  associação  e  a  Cambridge  English 

Language  Assessment,  da  Universidade  de  Cambridge  –  o  projeto  protocolado  visava  a 

aplicação dos testes Preliminary for Schools (PET) e First for Schools (FCE), aos alunos no final 

do 3º ciclo e do ensino  secundário,  respetivamente. Refira‐se que o apoio  logístico do  IAVE 

concretizar‐se‐ia  ao  nível  da  organização  e  supervisão  do  processo  de  formação  dos 

professores classificadores e na fase de tratamento informático das respostas dos alunos e de 

geração e divulgação de resultados, pressupondo ainda a elaboração do respetivo relatório. 

Tal  como  ficou  registado  no  PA  de  2017,  a  elaboração  de  relatórios  técnicos  faz  parte  das 

atribuições do Instituto e constitui uma dimensão central da sua atividade, na medida em que 

por meio deles é possível dar a conhecer à comunidade educativa, em especial, e ao público 

em geral, uma caracterização do desempenho dos alunos e, de forma agregada, das escolas e 

das  áreas  geográficas  referenciadas  como  unidades  de  análise.  Assim,  e  conforme 

documentado no ponto 2.6., por meio da discriminação dos relatórios técnicos produzidos e 

divulgados em 2017, essa atribuição foi devidamente assegurada. Porém, e tendo também em 

conta as prioridades consideradas para o reporte dos resultados dos alunos e das escolas nas 

provas  de  aferição  (disponibilização  de mais  indicadores  de  análise  de  resultados),  não  foi 

possível concluir o Relatório nacional dos testes Key for Schools e Preliminary for Schools, por 

escassez de  recursos humanos na área da análise de dados. Refira‐se, ainda, que não  foram 

elaborados  e  publicados  os  volumes  II  e  III  dos  estudos  internacionais  realizados  em  2015 

(TIMSS, TIMSS Advanced e PISA), dado que houve necessidade de assegurar outras atividades 

que  não  estavam  inicialmente  previstas,  tal  como  referido  anteriormente  –  aceitou‐se  o 

convite para participar no Estudo de  Invariância de Modo Papel  vs. Computador do eTIMSS 

2019, assim como se aceitou preparar o relatório sobre os resultados do quarto domínio do 

estudo PISA (PISA em Foco – Portugal, volume 1, Resolução Colaborativa de Problemas) para 

que o mesmo pudesse integrar o relatório internacional da OCDE, publicado a 21 de novembro 

de 2017. 

Embora se tivesse programado dar continuidade ao ciclo de conferências anuais,  iniciado em 

dezembro de 2016, e se  tivessem  identificado duas áreas de particular relevância a merecer 

reflexão  alargada  (Avaliação,  gestão  flexível  do  currículo  e  sucesso  escolar  e  Avaliação  em 

contexto  digital:  potencialidades  e  impactos  do  e‐Assessment  na  avaliação  e  na 

aprendizagem),  considerou‐se  que  não  estavam  reunidas  as  condições  para  organizar  a  2ª 

Conferência do IAVE. 

Não  foi  igualmente  possível  dar  continuidade  à  divulgação  da  e‐news  mensal  do  IAVE 

(atividade iniciada em 2016), por o Instituto não dispor de recursos humanos para afetar a esta 

tarefa.  Tal  como  consta  do  PA  de  2018,  esta  iniciativa  será  retomada  com  periodicidade 

trimestral. 



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   25 
 

A data prevista para apresentação da nova página de Internet do IAVE (março de 2017) não foi 

cumprida, nem  foi viável a sua apresentação até 31 de dezembro; a nova página do  IAVE só 

entrou em funcionamento no início de 2018. 

Também por escassez de recursos humanos, não se registaram avanços no desenvolvimento 

do projeto Banco de Textos de Português, assim como não se concretizou qualquer  iniciativa 

no  sentido  de  se  criar  o  Centro  de  Investigação  IAVE.  Como  não  é  expectável  que  a 

curto/médio prazo se registem alterações quanto à afetação de recursos humanos, estes são 

dois  dos  projetos  a  repensar,  a  reformular,  ou,  eventualmente,  a  abandonar,  sobretudo 

porque não se compromete o trabalho desenvolvido até ao momento em relação ao Banco de 

Textos de Português, continuando as equipas a beneficiar do corpus constituído. 

Por razões completamente alheias ao Instituto, não teve lugar a implementação da nova fase 

do sistema de gestão documental SmartMEC. 

Relativamente  às  atividades  inicialmente  programadas  no  PA  de  2017  e  que,  pelas  razões 

expostas, não se concretizaram, cumpre reiterar que a sua não realização não comprometeu o 

cabal cumprimento da missão e das atribuições do  IAVE,  I.P., sobretudo se se  tiver presente 

que: 

i) os  volumes  II e  III dos  relatórios dos estudos  internacionais  realizados em 2015 

(TIMSS, TIMSS Advanced e PISA) reúnem informação de contexto complementar à 

que foi em devida altura publicada com a análise dos resultados; 

ii) o  Relatório  nacional  dos  testes  Key  for  Schools  e  Preliminary  for  Schools  diz 

respeito  a  um  instrumento  de  avaliação  externa  que  foi  suspenso  no  primeiro 

trimestre  de  2016,  pelo  XXI  Governo  Constitucional,  além  de  que,  em  tempo 

devido,  se  procedeu  à  publicação  do  Sumário  Executivo  –  Resultados  2014  do 

Teste  Key  for  Schools  (julho  de  2014),  e  à  divulgação  dos  Resultados  2015  – 

Preliminary English Test (no Teatro Thalia, a 8 de julho 2015, estando o documento 

disponível em www.iave.pt.). 

 

 

1. Provas de aferição, provas finais de ciclo e exames finais nacionais 

Em  conformidade  com a Carta de  Solicitação nº 2/2016, de 29 de agosto, do  Secretário de 

Estado  da  Educação,  a  Direção  de  Serviços  de  Avaliação  Externa  assegurou  a  conceção, 

elaboração  e  validação  dos  instrumentos  de  avaliação  externa  (Informação‐Prova,  Provas  e 

Critérios de Classificação) para os alunos dos ensinos básico e secundário, assegurando ainda a 

adaptação de enunciados/formatos para  alunos  com necessidades educativas especiais, por 

indicação do Júri Nacional de Exames. 

Dando continuidade ao processo de oferta de provas assentes num constructo pluridisciplinar 

(as chamadas «provas híbridas»), iniciado em 2015/2016, foram elaboradas provas de aferição 

de Matemática e Ciências Naturais  (5º ano) e de Ciências Naturais e Físico‐Química (8º ano). 
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Pela primeira vez em contexto de avaliação externa, foram elaborados guiões de observação e 

registo de desempenho para avaliar as Expressões Artísticas e as Expressões Físico‐Motoras (2º 

ano). 

Destaque‐se também que, nas provas de Português do 3º ciclo do ensino básico e em todas as 

provas de Línguas Estrangeiras do ensino secundário (Alemão, Espanhol, Francês e Inglês), foi 

introduzida  a  componente de  avaliação da  compreensão do oral,  tendo  sido  produzidos os 

respetivos ficheiros áudio. 

Pela mais‐valia que representa, registe‐se, ainda, que o processo de elaboração das provas de 

exame final nacional de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês passou a integrar a consultoria do 

Goethe  Institut, do  Instituto Cervantes, do  Instituto Francês de Portugal/Centre  International 

d’Études  Pédagogiques  e  do  Cambridge  English  Language  Assessment,  em  resultado  do 

protocolo assinado no início de 2017. 

Nas Tabelas de 13 a 15, apresenta‐se a relação das disciplinas para as quais foram elaboradas 

provas de avaliação externa. 

 

Tabela 13 – Provas de aferição do ensino básico (fase única) 

Ciclo  Ano  Código  Disciplina 

1º   2º  

25  Português e Estudo do Meio 

25  Português e Estudo do Meio – Época Especial* 

26  Matemática e Estudo do Meio 

27  Expressões Artísticas 

28  Expressões Físico‐Motoras 

2º   5º  
57  História e Geografia de Portugal 

58  Matemática e Ciências Naturais 

3º  8º 
85  Português 

88  Ciências Naturais e Físico‐Química 

*Prova aplicada, em setembro de 2017, a alguns dos alunos afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande. 
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Tabela 14 – Provas finais do 3º ciclo do ensino básico (9º ano) 

Provas finais do 3º ciclo 

Código  Disciplina  1ª Fase  2ª Fase 
Época 
Especial 

91  Português          

92  Matemática          

93 
Português Língua Não 
Materna (A2) 

      — 

94* 
Português Língua Não 
Materna (B1) 

      — 

95  Português Língua Segunda        — 

*A prova de Português  Língua Não Materna  (B1) apresenta dois  códigos: o  código 94 para o ensino básico, e o 
código 839 para o ensino secundário. 

 
Tabela 15 – Exames finais nacionais do ensino secundário 

Código  Disciplina  1ª Fase  2ª Fase 
Época 
especial 

501  Alemão        — 

702  Biologia e Geologia          

706  Desenho A           

712  Economia A           

547  Espanhol           

714  Filosofia           

715  Física e Química A           

517  Francês         — 

719  Geografia A           

708  Geometria Descritiva A           

623  História A           

723  História B         — 

724  História da Cultura e das Artes         — 

550  Inglês           

732  Latim A         — 

734  Literatura Portuguesa        — 

835  Matemática Aplicada às Ciências Sociais           

635  Matemática A           

735  Matemática B           

639  Português           

239  Português (DA)         — 

839*  Português Língua Não Materna (B1)         — 

*A prova de Português  Língua Não Materna  (B1) apresenta dois  códigos: o  código 94 para o ensino básico, e o 
código 839 para o ensino secundário. 
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Em  síntese,  a  Direção  de  Serviços  de  Avaliação  Externa  foi  responsável  pela  conceção, 

elaboração e validação de 31 Informações‐Prova (para os três códigos de provas de Português 

Língua Não Materna – Nível A2 e Nível B1, existe  apenas uma  Informação‐Prova, o mesmo 

acontecendo em relação às provas das Línguas Estrangeiras sujeitas a exame final nacional) e 

de 77 provas e respetivos critérios de classificação – 9 provas de aferição; 12 provas finais de 

3º  ciclo;  e  56  exames  finais  nacionais  do  ensino  secundário.  Desta  relação  não  consta  o 

número de provas de reserva elaboradas, em observância das regras internas instituídas. 

Em  relação  às  etapas  que  integram  e  suportam  o  processo  de  conceção  e  elaboração  dos 

instrumentos de avaliação externa, refira‐se que alguns desses procedimentos se encontram 

caracterizados nos relatórios publicados em 2017: Provas Finais de Ciclo – Ensino Básico – 1º 

CEB, Relatório Nacional: 2013‐2015, e Exames Finais Nacionais – Ensino Secundário, Relatório 

Nacional: 2010‐2016). 

 

2. Estudos internacionais de avaliação de alunos 

De acordo com a metodologia e os cronogramas definidos pela OCDE e pela IEA (em conjunção 

com  a  Lynch  School  of  Education  do  Boston  College),  a  Equipa Multidisciplinar  de  Estudos 

Internacionais de Avaliação de Alunos assegurou a aplicação e a codificação dos estudos piloto 

do PISA 2018 e do ICILS 2018, devidamente validados pelos consórcios. 

No  estudo  piloto  do  PISA  2018,  realizado  entre  2  e  31  de  março,  participaram  32 

agrupamentos de escolas, 1906 alunos de 15 anos  (e respetivos encarregados de educação), 

32  diretores  de  escola,  282  professores  de  Português  (código  300)  e  423  professores  das 

restantes áreas de recrutamento. 

No estudo piloto do ICILS 2018, realizado entre 1 e 14 de junho, participaram 31 escolas, 898 

alunos de 8º ano de escolaridade e 473 professores dos alunos amostrados. 

Tal como se referiu anteriormente, a equipa dos estudos  internacionais assegurou, ainda, os 

trabalhos  inerentes à aplicação do Estudo de  Invariância de Modo Papel vs. Computador do 

projeto do eTIMSS 2019, realizado entre 2 e 31 de maio, que contou com a colaboração de 25 

escolas e  com a participação de 870 alunos do 4º ano que  realizaram uma  versão do  teste 

TIMSS  2015  em  papel  e  em  computador.  Registe‐se  que  Portugal  foi  um  dos  20  países 

convidados a realizar este estudo (de entre um universo de 60 participantes no TIMSS 2015), 

cujo objetivo era o de avaliar a invariância de modo do teste TIMSS quando aplicado em papel 

(formato tradicional) ou em computador (formato proposto para o TIMSS 2019). 
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3. Formação de professores e supervisão da classificação	

No  cumprimento  das  suas  atribuições,  a  Direção  de  Serviços  de  Formação  e  Supervisão 

assegurou  a  formação  de  professores  formadores,  de  supervisores  e  de  classificadores,  em 

Portugal  Continental  e  nas  Regiões  Autónomas  dos  Açores  (RAA)  e  da  Madeira  (RAM), 

assegurando ainda a supervisão da classificação das provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos de 

escolaridade, das provas finais do 3º ciclo e dos exames finais nacionais do ensino secundário, 

em articulação com o Júri Nacional de Exames. 

Enquanto  entidade  formadora  acreditada pelo Conselho Científico‐Pedagógico da  Formação 

Contínua de Professores, o  IAVE,  I.P., designadamente a Direção de Serviços de Formação e 

Supervisão  foi  responsável  pela  organização  e ministração  de  ações  de  formação,  quer  no 

contexto  da  supervisão  e  classificação  das  provas de  avaliação  externa,  quer  no  âmbito  da 

construção de  instrumentos de avaliação e da análise de resultados, tendo sido estes os dois 

domínios sinalizados como prioritários no programa de formação de professores definido para 

2017‐2020  e  conformes  com  a  candidatura  submetida  ao  Programa  Operacional  Capital 

Humano (POCH‐04‐5267‐FSE‐000002), em dezembro de 2016. 

Tal como referido anteriormente, a plataforma Moodle do  IAVE é o  instrumento privilegiado 

de suporte ao desenvolvimento das atividades nucleares da Direção de Serviços de Formação e 

Supervisão, não só porque a maioria da formação é ministrada em regime de b‐learning, mas 

também  porque,  para  o  acompanhamento  da  supervisão  da  classificação  das  provas  de 

avaliação  externa,  são  criados  espaços  virtuais  (turmas) na plataforma que  visam  facilitar  a 

interação  e  comunicação  entre  os  vários  intervenientes,  e  que  permitem  efetuar  a 

monitorização do processo em si, através da análise dos registos das turmas de supervisão. 

Para a formação de formadores e de supervisores, as ações foram ministradas na modalidade 

de  b‐learning  e  tiveram  a  duração  de  25  horas.  As  ações  de  formação  em  construção  de 

instrumentos de avaliação e análise de resultados, também com a duração de 25 horas, foram 

realizadas  em  regime  presencial.  Para  as  ações  destinadas  à  formação  de  professores 

classificadores, com a duração de 15 horas, foi definida a modalidade de b‐learning. 

Na Tabela de 16, apresentam‐se os dados globais relativos à formação ministrada, bem como 

ao  número  de  professores  certificados,  por  tipo  de  formação  e  por  ciclo  de  ensino, 

remetendo‐se para anexo a apresentação das tabelas com a informação detalhada (Anexo IV). 
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Tabela 16 – Ações de formação ministradas e número de professores certificados 

Tipo de formação/ciclo de ensino 
Nº de 
turmas 

Nº de formandos/ 
professores 

Inscritos  Certificados 

Formação de formadores do ensino básico (RAA)  1  27  27 

Formação de supervisores do ensino básico (Portugal 
Continental) 

24  703  679 

Formação de classificadores do ensino básico (Portugal 
Continental) 

63  1512  1471 

Formação de classificadores do ensino básico (RAA)  14  329  321 

Formação de classificadores do ensino básico (RAM)  10  306  292 

Formação de classificadores do ensino secundário (Portugal 
Continental) 

61  1654  1630 

Formação de professores em construção de instrumentos de 
avaliação (Portugal Continental) 

2  58  57 

Formação de professores em construção de instrumentos de 
avaliação (RAA) 

1  33  33 

 
Totais  176  4622  4510 

 

Considerando  que  um  dos  objetivos  estratégicos  do  IAVE,  I.P.,  é  o  de  contribuir  para  a 

qualidade  do  processo  de  classificação  dos  instrumentos  de  avaliação  externa,  através  da 

qualificação  dos  professores,  e  constituir  uma  bolsa  de  professores  supervisores  e  de 

professores  classificadores  estável,  e  tendo  presente  o  número  total  de  professores 

certificados no domínio da avaliação externa  (supervisores e classificadores, em concreto), o 

balanço da atividade desenvolvida no ano em apreço é claramente positivo.  

Entre  abril  e  maio  de  2017,  asseguraram‐se  as  atividades  relacionadas  com  o 

acompanhamento  e  supervisão  da  classificação  das  provas  de  aferição  nas  áreas  das 

Expressões  Artísticas  (Musical,  Dramática,  Plástica)  e  Físico‐Motoras.  Neste  processo, 

estiveram envolvidos 169  supervisores e 3311 professores  interlocutores  (responsáveis pela 

desmultiplicação dos procedimentos de aplicação e de classificação  junto dos classificadores 

nas suas escolas). 

Na  supervisão  e  classificação  das  restantes  provas  do  ensino  básico  e  dos  exames  finais 

nacionais  do  ensino  secundário,  estiveram  envolvidos  1011  supervisores  (644,  do  ensino 

básico;  367,  do  ensino  secundário)  e  30.317  professores  classificadores  (18.794,  do  ensino 

básico; 11.523, do ensino  secundário). No caso das disciplinas com um  reduzido número de 

alunos  inscritos (Alemão, Espanhol, Francês, História da Cultura e das Artes, Latim, Literatura 

Portuguesa, Português – código 239, e Português Língua Não Materna – códigos 94 e 839), a 

supervisão  foi  assegurada  pelas  próprias  equipas  do  IAVE.  As  tabelas  com  os  dados 

discriminados por ciclo de ensino e disciplina encontram‐se em anexo (Anexo V). 
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Na plataforma Moodle do  IAVE, foram criadas 176 turmas para as atividades de formação, e 

966  turmas para o acompanhamento, a  supervisão da  classificação das provas de avaliação 

externa. 

Registe‐se,  por  último,  que,  no  âmbito  da  prestação  de  serviços,  a Direção  de  Serviços  de 

Formação  e  Supervisão ministrou  formação  a  59  professores  no  domínio  da  construção  de 

instrumentos de avaliação e análise de resultados (organizando duas turmas para o efeito), e 

que, no contexto do Projeto e‐Assessment 1&2, promoveu um curso de formação, de 15 horas, 

na  modalidade  de  e‐learning,  para  os  72  professores  designados  para  a  classificação  das 

provas de Português e de Matemática do 4º e do 6º anos. 

 

4. Projetos de avaliação em suporte digital 

4.1. Projeto e‐Assessment 1&2 

Em  2017,  decorreu  a  segunda  edição  do  Projeto  e‐Assessment  1&2  (PeA  1&2),  na  qual 

participaram 19 escolas do ensino particular e cooperativo,  tendo sido  inscritos 1233 alunos 

(648 de 4º ano, e 585 de 6º ano). 

O PeA 1&2 é um projeto de avaliação em suporte eletrónico que resulta de um Protocolo de 

Colaboração  entre  a  Associação  de  Estabelecimentos  de  Ensino  Particular  e  Cooperativo 

(AEEP)  e  o  IAVE,  I.P.,  assente  no  desígnio  de  desenvolver  e  consolidar  conhecimento  e 

experiência na área da avaliação digital (e‐Assessment) e da classificação online (e‐Marking). 

Concretizando‐se  na  aplicação  em  suporte  digital  de  provas  globais  de  Português  e  de 

Matemática a alunos do 4º e do 6º anos, o PeA 1&2 é um projeto  inovador no contexto da 

avaliação de  alunos, não  só por  as provas  serem  realizadas em  computador ou  tablet, mas 

também  pelo  facto  de  serem  provas  não  públicas  (diferentemente  da  prática  instituída  na 

avaliação  externa  em  Portugal). O  recurso  a  provas  não  públicas  permitirá  a  realização  de 

estudos  longitudinais, assentes na comparação dos resultados ao  longo de um dado período 

de tempo, e a identificação de tendências nesses resultados. 

O projeto é ainda  inovador no que respeita ao processo de classificação, feito em regime de 

e‐Marking,  nomeadamente  porque:  os  itens  de  seleção  (escolha  múltipla,  associação, 

ordenação e completamento) e alguns itens de construção (completamento e resposta curta) 

são codificados automaticamente pelo software da prova; os professores classificam respostas 

a  itens de construção (predominantemente de resposta restrita e de resposta extensa) e não 

provas completas. 

Em  conformidade  com  os  termos  do  protocolo  assinado  com  a  AEEP,  aplicaram‐se 

questionários  aos  alunos,  aos  professores  titulares/das  disciplinas  de  Matemática  e  de 

Português, e aos diretores (feedback da participação no projeto; práticas de/na utilização das 

TIC; sugestões de melhoria), tendo sido elaborado e entregue o Relatório de Execução do PeA 

1&2 – 2017. 
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4.2. Prova do conhecimento da Língua Portuguesa para aquisição da nacionalidade 

A  Prova  do  Conhecimento  da  Língua  Portuguesa  para  Aquisição  da  Nacionalidade  (PaN) 

destina‐se a certificar o conhecimento da  língua portuguesa, tendo por referência o nível A2 

do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), e integra três componentes 

na modalidade de Prova Escrita:  compreensão do oral,  compreensão da  leitura e expressão 

escrita. Em 2016, e pela primeira vez, a Prova Escrita foi realizada exclusivamente em formato 

de  e‐Assessment,  salvaguardando‐se  as  situações  excecionais  previstas  na  lei.  Para  os 

candidatos com idade igual ou superior a 60 anos que não saibam ler ou escrever, ou para os 

candidatos com graves problemas de saúde ou deficiências que impeçam a realização da Prova 

Escrita, a comprovação do conhecimento da  língua portuguesa pode ser feita por entrevista, 

na modalidade  de  Prova  Oral.  Além  do Ministério  da  Educação,  e  da  articulação  com  as 

Secretarias  Regionais  de  Educação  das  Regiões  Autónomas  dos  Açores  e  da  Madeira,  a 

realização da PaN em território nacional é protocolada com os Serviços do Registo do Instituto 

dos Registos e Notariado, I.P., e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Assim, e nos  termos do Aviso nº 12928/2017, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 

208,  de  27  de  outubro,  a  Prova  Escrita  foi  realizada  por  66  candidatos  e  a  Prova Oral  foi 

aplicada a dois candidatos, entre os dias 11 e 14 de dezembro, nas instalações do IAVE, I.P. 

 

5. Produção de relatórios 

Tal  como  nos  anos  anteriores,  o  IAVE,  I.P.,  elaborou  relatórios  técnicos  com  informação 

georreferenciada  (por NUTS  III, NUTS  II e a nível nacional) sobre os resultados obtidos pelos 

alunos nas provas de avaliação externa (média da classificação; percentagem de respostas com 

pontuação  máxima;  percentagem  de  respostas  com  pontuação  nula;  percentagem  da 

classificação média em  relação à  cotação). Refira‐se,  contudo, que a disponibilização destes 

relatórios ocorreu apenas no primeiro trimestre de 2018, devido a constrangimentos de ordem 

técnica relacionados com a migração da infraestrutura tecnológica que suporta a Extranet para 

outro sistema. 

No reporte dos resultados obtidos pelos alunos nas provas de aferição do ensino básico, isto é, 

nos Relatórios  Individuais  e nos Relatórios de  Escola das Provas de Aferição  (RIPA e REPA), 

foram  introduzidas algumas alterações. Foi criada uma quarta categoria de desempenho (em 

resultado da desagregação da categoria «Conseguiram responder de acordo com o esperado»), 

«Conseguiram  responder  de  acordo  com  o  esperado, mas  podem  ainda melhorar»,  por  se 

considerar  que  a mesma  viabiliza  um  diagnóstico mais  real  do  sistema,  por  permitir,  nos 

Relatórios de Escola, a sinalização de domínios/subdomínios que, embora com desempenhos 

dentro do esperado, merecem uma especial atenção e  justificam  intervenções específicas no 

plano pedagógico‐didático. Nos REPA, foi introduzida informação relativa ao domínio cognitivo 

associado  a  cada  um  dos  itens  que  integram  as  provas,  em  resultado  da  natureza  e  da 

complexidade de operação mental  requerida no desenvolvimento das  respostas,  tendo  sido 

definidos  três  níveis  de  complexidade:  Inferior  –  Conhecer/Reproduzir;  Médio  – 



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   33 
 

Aplicar/Interpretar;  Superior  –  Raciocinar/Criar.  Os  resultados  por  domínio  cognitivo  são 

apresentados  nos  REPA  com  três  níveis  de  desagregação:  nível  nacional;  nível  regional 

(considerando  como unidade de  análise  a NUTS  III  em que  cada  escola  se  insere); nível de 

escola.  Com  esta  desagregação,  cada  estabelecimento  de  ensino  tem  uma  perspetiva  do 

desempenho  dos  seus  alunos  contextualizada  ao  nível  regional  e  nacional  (no  Anexo  VI, 

apresentam‐se os modelos de cada um destes relatórios). 

Publicaram‐se  ainda  dois  relatórios  nacionais  com  análise  diacrónica  dos  resultados  por 

item/domínio das provas finais de ciclo e dos exames finais nacionais: Provas Finais de Ciclo – 

Ensino Básico  –  1º CEB, Relatório Nacional:  2013‐2015,  e  Exames  Finais Nacionais  –  Ensino 

Secundário, Relatório Nacional: 2010‐2016 (disponíveis na página do IAVE, I.P.). 

No  contexto da participação de Portugal nos estudos  internacionais de avaliação de alunos, 

publicaram‐se  dois  relatórios:  Resolução  Colaborativa  de  Problemas,  com  a  análise  dos 

resultados  do  quarto  domínio  do  PISA  2015  (a  publicitação  internacional  dos  resultados 

relativos a este domínio pela OCDE foi feita a 21 de novembro) e Resultados Globais – PIRLS 

2016 •ePIRLS 2016 – PORTUGAL; os resultados sobre literacia de leitura dos alunos de 4º ano 

foram publicamente apresentados no dia 5 de dezembro, no Auditório da Escola Secundária D. 

Pedro  V,  Lisboa.  Na  página  do  IAVE,  I.P.,  pode  também  ser  consultado  o  documento 

Metodologia, no qual  estão descritos o quadro de  amostragem, o desenho dos  testes  e os 

procedimentos de aplicação dos estudos PIRLS/ePIRLS 2016. 

 

6. Produção de publicações e gestão da Livraria Online do IAVE 

Tal  como  planificado,  procedeu‐se  à  publicação  de  compilações  atualizadas  dos  itens  das 

provas das disciplinas de Biologia e Geologia, Economia A,  Física e Química A, Geografia A, 

Matemática A, do  ensino  secundário,  e de Matemática,  do  3º  ciclo,  tendo  sido  igualmente 

asseguradas as tarefas de gestão da Livraria Online do IAVE. 

 

7. Participação em conferências, reuniões e workshops 

Enquanto organismo  responsável pela coordenação da participação de Portugal nos estudos 

internacionais, o IAVE, I.P., assegurou a representação nacional nas reuniões promovidas pelas 

entidades responsáveis pela condução dos estudos internacionais de avaliação de alunos, quer 

nas de alto nível (nível de decisão), quer nas de acompanhamento e preparação dos estudos 

(nível técnico), a saber: 

 PISA  2018  Field  Trial  –  1st  International  Trainning  Meeting  e  3rd  National  Project 

Managers PISA 2018 Meeting (Atenas, 23 a 27 de janeiro); 
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 9th Meeting of National Research Coordinators for the TIMSS 2015 and TIMSS Advanced 

2015/ 1stMeeting of National Research Coordinators for TIMSS 2019 (Hamburgo, 12 a 17 

de fevereiro); 

 2nd Meeting of National Research Coordinators for the TIMSS 2019 (Hamburgo, 23 a 28 

de abril); 

 8th Meeting  of  National  Research  Coordinators  for  the  PIRLS  2016  (Riga,  18  a  23  de 

junho); 

 4th Meeting of National Research Coordinators  for  the  ICILS 2018  (Berlim, 11  a 14 de 

setembro); 

 58th IEA General Assembly (Budapest, 9 a 14 de outubro); 

 2nd  Meeting  of  National  Project  Managers  for  the  PISA  2018  (Bruxelas,  1  a  3  de 

novembro); 

 44th Meeting of the PISA Governing Board (Paris, 6 a 8 de novembro); 

 3rd Meeting of National Research Coordinators for the TIMSS 2019 (Melbourne, 12 a 17 

de novembro). 

Em  conformidade  com  os  objetivos  estabelecidos  para  2017,  e  dando  seguimento  a  uma 

política  já  instituída, o  IAVE,  I.P.,  continuou  a  incentivar  a participação dos  trabalhadores  e 

colaboradores do  Instituto em conferências, reuniões e workshops nacionais e  internacionais 

quer na área da avaliação e da conceção de instrumentos de avaliação de larga escala quer nas 

áreas de atuação dos serviços de suporte. 

A nível nacional, refira‐se a participação nos seguintes workshops: 

 Apresentação do GeADAP  (sistema  integrado de gestão da avaliação de desempenho 

da Administração Pública) disponibilizado pela ESPAP, I.P. (Alfragide, 21 de julho); 

 Projeto NAU: Produção de Cursos – Experiências  e Processos de Produção de Cursos 

MOOC  (Pequeno  Auditório  do  Laboratório  Nacional  de  Engenharia  Civil,  24  de 

Outubro); 

 Práticas  e  Instrumentos  de  Gestão  da  Formação  Profissional  (Secretaria‐Geral  da 

Educação e Ciência, 15 de dezembro). 

A nível internacional, refira‐se a participação nas seguintes conferências:  

 ALTE 6th International Conference – Learning and Assessment: Making the Connections 

(promovida pela Association of Language Testers in Europe, Bolonha, 3 a 5 de maio); 

 Claves para  la Mejora Educativa  ‐ Una Lectura de  las Evaluaciones  Internacionales – 

Soluciones  Educativas  en  Portugal:  posibles  explicaciones  para  los  resultados  PISA  y 

TIMSS 2015 (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 5 de julho); 
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 European  Conference  of  Educational  Researchers  –  ECER’2017:  apresentação  da 

comunicação  oral  “In  Search  of  Concurrent  Validity  of  Large‐scale  International 

Students Assessments and High‐stakes National Exams: The Portuguese case study for 

Mathematics” (Copenhaga, 21 a 25 de agosto); 

 Leadership  in National Assessment – 2017, Cambridge Assessment: apresentação do 

case  study  “Portugal’s  Educational  Asymmetries:  Through  the  lens  of  PISA” 

(Cambridge, 18 a 22 de setembro); 

 4th  Conference  of  the  Regional  Center  for  Educational  Planning  (RECEP‐UNESCO): 

apresentação da palestra “Evolution of the Portuguese Basic and Secondary Education: 

Through  the Lens of Large Scale  International Student Assessments”  (Dubai, 3 e 4 de 

outubro); 

 43rd Annual Conference of  the  International Association  for Educational Assessment – 

Assessment  as  a  Social  Lever:  apresentação  dos  papers  “Monitoring  of  the  national 

exams marking  process  in  Portugal”  e  “Low  stakes  national  external  assessment  in 

Portugal: a singular case among European school systems” (Batumi, Geórgia, 2 a 6 de 

outubro). 

A nível nacional, refira‐se a apresentação das seguintes palestras/ comunicações: 

 “Avaliações  Internacionais  de  Alunos  em  Larga  Escala:  O  Desafio  do  PISA  2015”  – 

Encontro  ProfMAT  2017,  promovido  pela Associação  de  Professores  de Matemática 

(Viseu, 10 a 12 de abril); 

 “Portugal’s  Educational  Asymmetries:  Through  the  lens  of  PISA”  –  Conferência 

Internacional  Beyond  PISA  Results,  realizada  no  Conselho  Nacional  de  Educação 

(Lisboa, 16 de maio); 

 “Avaliar: quem,  como, para quê. Avaliar, um processo  ao  serviço de uma escola de 

qualidade” – V Convenção ANDAEP, CONFAP, FNE. A Avaliação na Educação para uma 

escola de qualidade e de equidade – desafios, soluções e consequências na progressão 

de estudos (Porto, 27 de maio); 

 “Indicadores  de  Sucesso  do  Ensino  em  Portugal:  A  Evidência  dos  Estudos 

Internacionais” – Escola de Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática (Leiria, 13 a 

15 de julho); 

 “Avaliar, porquê e para quê?” – Os Dias da Escola 2017 – Encontro de Professores e 

Educadores  do  Concelho  de  Torres  Novas  (Teatro  Virgínia,  Torres  Novas,  4  e  7  de 

setembro); 

 “A avaliação ao serviço de uma aprendizagem significativa” – IV Jornadas Pedagógicas 

Agrupamento de Escolas Monte da Lua (Sintra, 11 de setembro; 

 “Desafios e potencialidades da era digital na educação e na avaliação” –  II Congresso 

Nacional de Professores de Informática (Maia, 6 de outubro); 
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 “Avaliação, Aprendizagem, Resultados e Desafios” – Ciclo de Conferências Educação, 

Ensino e Controvérsia (Benedita, 22 de novembro). 

A  nível  nacional,  o  IAVE,  I.P.,  fez‐se  representar  nos  seguintes  encontros,  congressos  e 

seminários: 

 Ciclo de reuniões com Diretores de Estabelecimentos Escolares, iniciativa promovida pelo 

Ministério  da  Educação  –  Secretaria‐Geral  da  Educação  e  Ciência,  Direção‐Geral  da 

Educação, Júri Nacional de Exames, Direção‐Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 

Direção‐Geral dos Estabelecimentos Escolares, Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (de 

27 a 31 de março); 

 X  Conferência  Internacional  de  TIC  na  Educação  –  Challenges  2017.  Desafios  e 

potencialidades  da  era  digital  na  educação  e  na  avaliação.  Instituto  da  Educação  da 

Universidade do Minho (Braga, 10 de maio); 

 II Jornadas Pedagógicas do Agrupamento de Escolas Nº 1 de Gondomar – dinamização 

do workshop “O papel da avaliação formativa na construção do perfil do aluno do século 

XXI” (Gondomar, 3 de julho); 

 Ciclo de reuniões IAVE – Escolas 2017. Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (10 

a 12 de julho); 

 Os Dias da Escola 2017 – Encontro de Professores e Educadores do Concelho de Torres 

Novas (Teatro Virgínia, Torres Novas, 4 e 7 de setembro); 

 Dinamização do workshop – “Ensino, Aprendizagem e Avaliação: desafios na perspetiva 

de  implementação do Perfil dos Alunos”  (Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, 

Pontinha, 8 de setembro). 

8. Outras atividades  

Conforme programado, e em resultado do protocolo assinado no  início de 2017, o  IAVE,  I.P., 

passou a integrar a consultoria do Goethe Institut, do Instituto Cervantes, do Instituto Francês 

de  Portugal/Centre  International  d’Études  Pédagogiques  e  do  Cambridge  English  Language 

Assessment,  no  processo  de  elaboração  das  provas  de  exame  final  nacional  de  Alemão, 

Espanhol, Francês e Inglês. 

Ao abrigo do protocolo assinado, também no  início de 2017, o  IAVE,  I.P., apoiou o Camões – 

Instituto  da  Cooperação  e  da  Língua,  I.P.,  no  processo  de  escolha  de  uma  plataforma  de 

conceção  e  realização  de  testes  em  suporte  digital  (e‐Assessment)  para  o  programa  de 

«Certificação de proficiência PLE – Público infanto‐juvenil», tendo procedido à sua instalação. 

O  IAVE,  I.P.,  deu  cumprimento  às  atividades  que  tinha  programado,  no  âmbito  do  projeto 

«Escola 360 – Módulo de Provas de Aferição Eletrónicas», desenvolvido em parceria  com a 

Direção‐Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, cuja concretização será assinalada com a 



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades e de Autoavaliação 2017   37 
 

aplicação,  em  2018,  da  prova  de  aferição  de Matemática  do  8º  ano  em  suporte  digital,  e 

subsequente classificação online (e‐Marking). 

O  Instituto  conseguiu  concretizar  o  projeto  que  visava  a  constituição  de  uma  biblioteca 

especializada  em  avaliação,  esperando poder  vir  a disponibilizar,  a médio prazo,  a  consulta 

externa do acervo bibliográfico que, no final de 2017, incluía cerca de 90 exemplares. 

Apesar  de  não  estarem  previstas  no  PA,  o  IAVE,  I.P.,  assegurou  a  gestão  da  plataforma 

eletrónica no concurso externo de  ingresso na categoria de Adido de Embaixada da carreira 

diplomática de 2017, sendo  igualmente responsável pela elaboração e classificação da Prova 

de Língua Portuguesa, no âmbito de um protocolo estabelecido com o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

Conforme previsto no PA de 2017, e dando continuidade às obras de manutenção, reparação e 

recuperação  do  edifício,  procedeu‐se  à  reconstrução  de  um  muro  no  parque  de 

estacionamento, à impermeabilização de um terraço no piso 2, à pintura das salas do piso ‐1, 

ao  tratamento,  pintura  e  envernizamento  da  porta  principal  do  edifício,  além  de  se  terem 

efetuado outras  intervenções de reparação e de manutenção (nomeadamente no sistema de 

climatização). 

Relativamente à otimização das condições de uso e de consumo de energia, com a renovação 

dos sistemas de climatização e de iluminação, refira‐se que as intervenções estão programadas 

para  o  primeiro  semestre  de  2018,  ao  abrigo  do  projeto  cofinanciado  pelo  Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos  (POSEUR‐01‐1203‐FC‐000100), 

“Eficiência Energética no Instituto de Avaliação Educativa”. 
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III. BALANÇO SOCIAL 

Em conformidade com o disposto no Decreto‐Lei nº 190/96, de 9 de outubro, apresenta‐se o 

Balanço Social de 2017 do IAVE, I.P. 

 

1. Missão, atribuições e estrutura orgânica do IAVE, I.P. 

O IAVE, I.P., é um instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do 

Estado,  dotado  de  autonomia  pedagógica,  científica,  administrativa  e  financeira  e  de 

património  próprio,  que  tem  por  missão  o  planeamento,  a  conceção  e  validação  dos 

instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário, o tratamento e 

a  divulgação  de  informação  relevante  para  a  tomada  de  decisões  que  concorram  para 

incrementar  a  qualidade,  eficácia  e  eficiência  do  sistema  educativo  nacional,  assegurar  a 

coordenação  da  participação  nacional  em  estudos  internacionais  de  avaliação  externa  de 

alunos, bem  como a elaboração de provas de  certificação de  conhecimentos e  capacidades 

específicas para outros fins e outros graus de ensino, quando solicitado. 

De  acordo  com  o  número  2  do  artigo  3º  do  Decreto‐Lei  nº  102/2013,  as  atribuições  do 

Instituto são as seguintes1: 

a) Planear,  conceber  e  validar  os  instrumentos  de  avaliação  externa  de  alunos, 

nomeadamente,  provas  de  aferição,  provas  finais  e  exames  nacionais,  definindo  os 

respetivos critérios de classificação; 

b) Conceber e validar os instrumentos de avaliação para comprovação de conhecimentos e 

capacidades específicos; 

c) Acompanhar o processo de aplicação e de classificação dos  instrumentos de avaliação 

externa,  no  âmbito  da missão  que  lhe  está  atribuída,  em  articulação  com  os  demais 

serviços e organismos do Ministério de Educação (ME); 

d) Emitir informações de natureza pedagógica no âmbito das suas atribuições, previamente 

concertadas  com  a  Direção‐Geral  da  Educação,  quando  necessário,  para  os 

estabelecimentos de ensino básico e secundário; 

e) Analisar  e  proceder  ao  tratamento  dos  resultados  dos  instrumentos  de  avaliação 

externa de alunos disponibilizados pelos serviços competentes do ME; 

f) Constituir e gerir a bolsa de professores classificadores de provas de avaliação externa 

de alunos, sem prejuízo das atribuições conferidas a outros serviços do ME; 

g) Conceber e organizar programas de formação de professores classificadores no domínio 

específico da avaliação externa; 

h) Promover a realização de estudos e relatórios que visem o diagnóstico e a avaliação do 

sistema  de  avaliação  externa,  designadamente  para  a  tomada  de  decisões  que 

concorram para incrementar a sua qualidade, eficácia e eficiência; 

                                                            
1  Refira‐se  que  se  procedeu  à  eliminação  da  alínea  b)  cujo  teor  era  «Conceber  e  validar  os  instrumentos  de 

avaliação externa para fins de certificação profissional de docentes dos ensinos básico e secundário», em virtude 
da  publicação  da  Lei  nº  16/2016,  de  17  de  junho,  que  revogou  a  prova  de  avaliação  de  conhecimentos  e 
capacidades. 
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i) Promover  e  difundir  práticas  inovadoras  no  domínio  da  avaliação  e  no  domínio  da 

recolha,  tratamento  e  divulgação  dos  resultados,  atendendo  aos  estudos  nacionais  e 

internacionais dedicados aos temas de avaliação educativa; 

j) Realizar,  no  âmbito  da  respetiva  área  de  atuação,  estudos  e  elaborar  pareceres  a 

solicitação dos serviços e organismos do ME; 

k) Promover a cooperação  institucional com os serviços e organismos do ME e entidades 

nacionais e  internacionais cuja atividade se  relacione com o ensino e com a  formação 

profissional de docentes; 

l) Desenvolver  atividades  de  cooperação  nacional  e  internacional  que  visem  o 

desenvolvimento científico e técnico no âmbito das suas atribuições; 

m) Coordenar  a  participação  nacional  em  estudos  e  projetos  internacionais  de  avaliação 

externa de alunos, em articulação com os demais serviços competentes do ME; 

n) Prestar serviços na área da avaliação educativa de acordo com condições a estabelecer 

por via contratual. 

São órgãos do IAVE, I.P., tal como definidos na sua lei orgânica, o Conselho Diretivo, composto 

por um presidente e por dois vogais, o Fiscal Único, o Conselho Geral e o Conselho Científico. 

O  modelo  de  estrutura  interna  do  Instituto  abrange  a  Direção  de  Serviços  de  Avaliação 

Externa,  a  Direção  de  Serviços  de  Formação  e  Supervisão  (as  duas  unidades  orgânicas 

nucleares), a Divisão de Gestão e Administração  (unidade orgânica  flexível), e duas equipas 

multidisciplinares. 

Criada  pela  Deliberação  (extrato)  nº  866/2015,  de  12  de  maio,  publicada  no  Diário  da 

República, 2ª série, nº 98, de 21 de maio, a Equipa Multidisciplinar de Gestão de Projetos e de 

Informação funcionou até 30 de abril de 2017; a Equipa Multidisciplinar de Gestão Documental 

foi criada pela Deliberação (extrato) nº 2314/2015, de 20 de outubro, publicada no Diário da 

República, 2ª  série, nº 249, de 22 de dezembro, e prorrogada pela Deliberação  (extrato) nº 

71/2017, de 18 de janeiro, publicada no Diário da República, 2ª série, nº 23, de 1 de fevereiro, 

tendo também funcionado até 30 de abril de 2017. 

Em maio de 2017, e para assegurar o cumprimento das atribuições  institucionais na área da 

avaliação externa de alunos em formato digital e no âmbito dos estudos internacionais em que 

Portugal participa,  foram  criadas duas novas equipas: a Equipa Multidisciplinar de Avaliação 

Eletrónica  e  a  Equipa  Multidisciplinar  de  Estudos  Internacionais  de  Avaliação  de  Alunos 

(conforme Deliberações nº 597/2017 e nº 598/2017, de 9 de  junho, publicadas no Diário da 

República, 2ª série, nº 125, de 30 de junho). 

Registe‐se que, em  janeiro, e a pedido da própria, se deu por finda a comissão de serviço da 

Diretora  de  Serviços  de  Avaliação  Externa,  tendo  este  cargo  sido  exercido  em  regime  de 

substituição  (conforme  Despacho  nº  1172/2017,  de  19  de  janeiro,  publicado  no  Diário  da 

República, 2ª série, nº 23, de 1 de fevereiro) até ter sido designada nova titular, em dezembro 

(com efeitos a 1 de  janeiro de 2018), na  sequência do procedimento  concursal aberto pelo 

Aviso nº 12280/2017, publicado no Diário da República, 2ª  série, nº 197, de 12 de outubro 

(alterado pelo Aviso nº 14897/2017, de 12 de dezembro, publicado no Diário da República, 2ª 

série, nº 237, de 12 de dezembro). 
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Em  julho  de  2017,  na  sequência  de  procedimento  concursal,  procedeu‐se  à  designação  da 

titular  do  cargo  de  direção  intermédia  de  2º  grau  de  Chefe  de  Divisão  de  Gestão  e 

Administração, conforme Despacho nº 6629/2017, publicado no Diário da República, 2ª série, 

nº 147, de 1 de agosto. 

 

2. Recursos humanos 

Para a caracterização dos recursos humanos do  IAVE,  I.P., a 31 de dezembro de 2017, foram 

considerados os dirigentes superiores e  intermédios, em regime de Comissão de Serviço  (em 

número de 6), os trabalhadores com Contrato de Trabalho em Funções Públicas (32, dos quais 

10  da  carreira  Docente,  afetos  ao  Instituto  em  regime  de  mobilidade  total),  e  uma 

trabalhadora com contrato de prestação de serviços, em regime de avença (integrada para o 

efeito na grupo profissional dos Técnicos Superiores). Desta caracterização não fazem parte os 

Docentes  colocados  em  regime  de  mobilidade  parcial  –  92,  em  2016/2017,  e  118,  em 

2017/2018. 

Assim  sendo,  e  com  exceção  dos  que  têm  por  referência  o  critério  “vínculo  de  emprego 

público  por  tempo  indeterminado”,  os  indicadores  sociais  presentes  neste  Balanço  Social 

dizem respeito a 39 efetivos. 

 

2.1. Estrutura profissional 

A  distribuição  dos  recursos  humanos  efetivos  do  IAVE,  I.P.,  segundo  a  modalidade  de 

vinculação, era a que se apresenta no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Distribuição dos recursos humanos por modalidade de vinculação (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 
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O  grupo  de  Técnicos  Superiores  e  de  Docentes  era  o  mais  representado  (55,0%  dos 

trabalhadores), seguido do grupo de Assistentes Técnicos e de Informáticos (27,5%). O grupo 

de Dirigentes representava 15,0% do total de trabalhadores (taxa de enquadramento)2. 

Gráfico 2 – Distribuição dos recursos humanos por grupo profissional (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

Refira‐se  que  os  dois  chefes  das  equipas multidisciplinares  estão  integrados  no  grupo  de 

Técnicos Superiores e de Docentes (para efeitos remuneratórios, são equiparados a dirigentes 

intermédios de 2º grau3). 

 

2.2. Estrutura segundo o género e a idade 

No final de 2017, 30,8 % dos trabalhadores do IAVE, I.P., eram do género masculino e 69,2% do 

género  feminino4,  o  que  corresponde  a  uma  redução  de  3,4  pontos  percentuais  da  taxa  de 

feminização face a 2016. 

Gráfico 3 − Distribuição dos recursos humanos por género (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

                                                            
2 Taxa de Enquadramento: número de dirigentes/ número de trabalhadores a 31 dezembro x 100. 
3 Portaria 99/2015, Diário da República, 1.ª série — Nº 64 — 1 de abril de 2015. 
4 Taxa de Feminização: número de trabalhadores do género feminino/ número de trabalhadores a 31 de dezembroX100. 
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A estrutura etária caracterizava‐se por uma maior  frequência de  trabalhadores nos escalões 

dos 45‐54 anos e dos 55 anos ou mais, correspondendo a 52,7% dos  trabalhadores. A  idade 

média era de 51,0 anos. 

Gráfico 4 – Estrutura etária, 2017 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

Em  todos  os  grupos  etários,  com  exceção  do  grupo  dos  35  aos  44  anos,  o  grupo  dos 

trabalhadores do género  feminino  tinha uma  representação  relativa mais  forte do que o do 

género masculino. 

Gráfico 5 − Grupos etários por género (nº de trabalhadores) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

Quanto  à modalidade  de  vinculação,  as mulheres  com  Contrato  de  Trabalho  em  Funções 

Públicas  por  tempo  indeterminado  eram  em maior  número  do  que  os  homens  com  igual 

vínculo. Mulheres e homens contribuíram com igual número para o total de trabalhadores em 

Comissão de Serviço. 
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Gráfico 6 − Modalidades de vinculação por género (nº de trabalhadores) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

2.3. Estrutura de habilitações literárias 

A  estrutura  das habilitações  literárias dos  trabalhadores do  IAVE,  I.P.,  em  2017,  revela que 

74,4% 5 dos trabalhadores tinham licenciatura ou grau académico superior (41,0% licenciatura, 

25,6% mestrado ou pós graduação e 7,7% doutoramento), tal como se ilustra no Gráfico 7. 

Gráfico 7 − Níveis de escolaridade (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

Analisando a estrutura das habilitações literárias por género, verifica‐se que em todos os níveis 

de  escolaridade,  com  exceção do  doutoramento,  em que havia  exclusivamente homens,  as 

mulheres estavam mais fortemente representadas, aumentando o peso relativo das mulheres 

                                                            
5 Taxa de formação superior ou taxa de tecnicidade (doutoramento + mestrado + licenciatura + bacharelato / total de 

trabalhadores a 31 dezembro. X 100) 
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à medida  que  se  sobe  nos  níveis  de  escolaridade.  O  nível  de  escolaridade Mestrado  era 

exclusivo das mulheres. 

 

Gráfico 8 − Níveis de escolaridade por género  

 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

2.4. Antiguidade 

Em 2017, a maioria dos trabalhadores, 76,3%, tinha mais de 20 anos de tempo de serviço em 

funções públicas. Os mais  jovens no exercício de  funções públicas representavam 18,4% dos 

trabalhadores. A média da antiguidade no exercício de funções públicas era de 25,6 anos. 

Gráfico 9 – Distribuição dos recursos humanos por anos de antiguidade (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 
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2.5. Admissões, regressos e saídas de trabalhadores 

Em  2017,  registaram‐se  movimentos  de  pessoal,  decorrentes  do  regresso  de  um  Técnico 

Superior  do mapa  de  pessoal,  das  admissões  de  um  Assistente Operacional  em  regime  de 

mobilidade  interna e de duas Docentes em  regime de mobilidade  total, e das  saídas de um 

Assistente Técnico  (que se encontrava colocado em mobilidade  interna), de quatro Docentes 

em  regime de mobilidade  total,  e de um  trabalhador que  terminou  sem  sucesso o período 

experimental. 

Dos postos de trabalho previstos para o mapa de pessoal do IAVE, I.P., ficaram por preencher 

dois postos de trabalho para Técnico Superior e três para Assistente Operacional, por não ter 

sido possível abrir procedimentos concursais para a sua admissão. 

 

 

2.6. Modalidades de horários de trabalho 

Em 2017, as modalidades de horário de trabalho praticadas foram o horário flexível, a jornada 

contínua e a isenção de horário, sendo esta última exclusiva dos cargos de direção. 

A maioria  dos  trabalhadores  (74,4%)  praticou  horário  flexível  de  35  horas  semanais,  com 

plataformas fixas das 10h às 12h 30min e das 14h 30min às 16h 30min, 5,1% cumpriu jornada 

contínua de 30 horas semanais, e 20,5% teve isenção de horário. 

Gráfico 10 – Distribuição dos recursos humanos por modalidades de horários de trabalho (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 
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2.7. Ausências ao trabalho 

O número total de dias de ausência ao trabalho foi de 762,5 dias. O absentismo registado teve 

maior expressão no grupo profissional dos Técnicos Superiores e dos Docentes, com 508,5 dias 

de  faltas  registadas  (66,7% do  total de  faltas),  seguido do grupo dos Assistentes Técnicos e 

Informáticos, com 142 dias de faltas (18,6% do total de faltas). 

 

Gráfico 11 – Dias de ausência ao trabalho durante o ano, por grupo profissional (nº de dias) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

O  gráfico  que  se  segue  apresenta  a  distribuição  dos  dias  de  ausência,  segundo  o motivo 

invocado pelo trabalhador. 

Gráfico 12 – Dias de ausência justificada ao trabalho por motivo (nº de dias) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 
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3. Remunerações e encargos 

3.1. Estrutura remuneratória 

No  final  de  2017,  o  nível  médio  remuneratório  dos  trabalhadores  do  IAVE,  I.P.,  era  de 

1922,38€, em linha com o nível médio remuneratório em 2016 (1.855,18€), e o leque salarial6 

de  6,7,  ou  seja,  o  salário mais  alto  era  6,7  vezes  superior  ao  salário mais  baixo  pago  no 

Instituto, aumentando 0,1 face ao ano anterior.  

Dos  trabalhadores do  IAVE,  I.P., 55,3%  tinham um  vencimento menor ou  igual a 2.000,00€, 

31,6% entre os 2.001,00€ e os 3.000,00€, e 13,2% superior a 3.001,00€. 

Gráfico 13 – Estrutura remuneratória (%) 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

Entre 2015 e 2016, o peso relativo do escalão 501,00€ − 1.000,00€ e dos escalões 2.751,00€ 

−3.500,00€  aumentaram.  Os  escalões  dos  1.001€  aos  1.750€  diminuíram.  Todos  os  outros 

escalões  mantiveram‐se  iguais.  Em  2017,  os  escalões  das  remunerações  mais  altas,  com 

remunerações compreendidas entre os 3.751,00€ e os 5.000€, deixaram de existir na estrutura 

remuneratória  do  IAVE,  I.P.  Os  escalões  intermédios  entre  os  2.001,00€  e  os  2.750,00€ 

registaram um ligeiro aumento, mais expressivo entre os escalões 2.501,00€ e os 2.750,00€. 

 

 

 

 

 

                                                            
6 O  leque  salarial  indica  quantas  vezes  a  remuneração máxima  é  superior  à  remuneração mínima,  calculando‐se  através  do 

quociente entre o primeiro e o segundo É um indicador das desigualdades sociais numa empresa ou organização. 
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Gráfico 14 – Estrutura remuneratória (%), 2015‐2017 

 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2015‐2017 

A remuneração média das mulheres esteve em linha com a remuneração média dos homens: 

1.918,61€ (1.914,69€ em 2016) e 1.930,53€ (1.816,15€ em 2016), respetivamente. 

 

3.2. Encargos com o pessoal 

Em  2017,  os  encargos  anuais  com  os  trabalhadores  efetivos  foram  os  que  a  seguir  se 

apresentam:  dos  1.038.568,21€  despendidos,  92,5%  correspondem  a  encargos  com  a 

remuneração base, 3,7 % com suplementos remuneratórios e 3,8% com prestações sociais. Em 

termos médios, a média de  remuneração base anual ou custo médio por  trabalhador  foi de 

27.330,74 €, menos 745,43 € do que em 2016. 

Quadro 1 – Encargos anuais com o pessoal 

Encargos com pessoal  Valor (euros) 

Remuneração base 7  960.330,96 

Suplementos remuneratórios  38.724,68 

Prémios de desempenho  0,00 

Prestações sociais  39.512,57 

Benefícios sociais  0,00 

Outros encargos com pessoal  0,00 

Total  1.038.568,21 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

                                                            
7 Inclui subsídio de férias e subsídio de Natal. 
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3.3. Suplementos remuneratórios e prestações sociais 

Os suplementos remuneratórios foram de 38.724,68€, representando este valor 3,7% do total 

de encargos com o pessoal. 

Quadro 2 – Encargos com suplementos remuneratórios 

Suplementos remuneratórios  Valor (euros) 

Trabalho suplementar (diurno e noturno)  0,00   

Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados  0,00  

Abono por falhas   934,80  

Ajudas de custo  0,00  

Representação  36.409,76  

Secretariado  1.380,12  

Outros suplementos remuneratórios  0,00  

Total  38.724,68  

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

As  prestações  sociais  totalizaram  os  39.512,57€,  ou  seja,  3,8%  do  total  de  encargos  com  o 

pessoal. 

Quadro 3 – Encargos com prestações sociais 

Prestações sociais  Valor (euros) 

Abono de família   732,36  

Subsídio de refeição  38.780,21  

Total  39.512,57  

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

 

4. Formação profissional 

No que diz respeito à Formação Profissional, refira‐se que o plano de frequência de formação 

aprovado  para  2017  tentou  acautelar  as  necessidades  diagnosticadas  e  contemplar  as 

preferências  manifestadas  pelos  trabalhadores  relativamente  à  oferta  formativa 

disponibilizada pelo INA. Dado que esta entidade não abriu cursos de formação inicial geral e 

específica, não foi possível assegurar a frequência da mesma quer ao técnico superior que, no 

primeiro  semestre  de  2017,  se  encontrava  em  período  experimental,  quer  a  outros  cinco 

trabalhadores  (três  assistentes  técnicos  –  um  deles  em mobilidade  intercarreiras  –  e  dois 

técnicos superiores) que concluíram o respetivo período experimental em 2016. 
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O  Plano  de  Formação  Profissional  aprovado  para  2017  contemplou  os  dirigentes  (6),  os 

trabalhadores do mapa de pessoal (22), e os docentes afetos à assessoria técnico‐pedagógica 

em regime de mobilidade total  (10) e em regime de mobilidade parcial  (9), no ano  letivo de 

2016/2017, no  total de  47  colaboradores,  9 dos  quais não  frequentaram  qualquer  ação de 

formação, por indisponibilidade pessoal/de agenda e porque as ações não se realizaram. 

Internamente, criou‐se uma turma de formação em Excel – Níveis básico e elementar para dar 

resposta às necessidades sentidas em diferentes unidades orgânicas, não tendo, porém, sido 

viável  a  criação  de  uma  turma  de  nível  avançado,  por  questões  de  calendário.  Com  a 

colaboração da  International House, promoveu‐se a  formação em  Inglês,  tendo  sido  criadas 

duas turmas (Nível A2/B1 e Nível B1/B2). 

Refira‐se,  ainda,  a  frequência,  em  regime  de  autoformação,  do  segundo  ano  do  Curso  de 

Especialização  Tecnológica  em  Gestão  de  Redes  e  Sistemas  Informáticos,  no  Centro  de 

Formação  Profissional  da  Indústria  Eletrónica,  Energia,  Telecomunicações  e  Tecnologia  da 

Informação (CINEL), por parte de um Técnico de Informática. 

No ano de 2017, registaram‐se 71 participações dos colaboradores do IAVE, I.P., em ações de 

formação, num total de 856 horas de formação, conforme documentado no Quadro 4 que a 

seguir se apresenta. 

 

Quadro 4 – Ações de formação frequentadas em 2017  

Designação da 
ação de formação 

Nº de 
horas 

Período de 
realização 

Instituição 
Nº de 

trabalhadores 
participantes 

CAGEP  75   Maio  INA  1 

FORGEP   120  
Nov. – Jan. 
Fev. – Abril  
Abril – Jun  

INA 
ISCTE 
INA 

3 

Planeamento estratégico e avaliação de 
resultados 

28   Março  INA  2 

Desenho e implementação de indicadores de 
apoio à decisão 

14   Março  INA  1 

Gestão da formação: planear, organizar e 
avaliar projetos de formação 

28   Junho  INA  3 

Gestão de projetos financiados pelo 
“Portugal 2020” 

28   Abril   INA  1 

PREZI: Apresentações criativas de alto 
impacto 

14   Abril   INA  2 

Técnicas de redação online: internet, 
intranet, e‐mail, newsletter 

14   Maio  INA  3 

Assertividade: das palavras às ações  21   Maio  INA  1 

Organização de eventos nacionais e 
internacionais 

21   Julho   INA  1 

A inteligência emocional na gestão de 
pessoas 

28   Julho   INA  1 

Formação JOOMLA para gestores de 
conteúdos 

35   Setembro   INA  1 
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Criação e publicação de conteúdos para web
com HTML 

35   Novembro   INA  1 

Legística: elaboração de leis e regulamentos  28  Maio   INA  1 

Regime de proteção de dados  21  Outubro     1 

Regime de férias, faltas e licenças  21   Abril   INA  1 

Regime de proteção social dos trabalhadores 
que exercem funções públicas 

28   Março   INA  1 

O Código dos Contratos Públicos  28   Fevereiro   INA  1 

Gestão de tesouraria e fundo de maneio  14   Maio   INA  1 

Execução do orçamento nos serviços públicos  14   Junho   INA  1 

Gestão administrativa e material de stocks  28   Maio   INA  1 

Arquivo: organização e manutenção  21   Junho   INA  1 

Técnicas para gerir o stresse  21   Maio   INA  1 

A base de dados Access  28  Junho   INA  1 

Avaliar para aprender: a supervisão e a 
avaliação das provas de avaliação externa 
nos 2º e 3ºciclos do EB (Ciências Naturais) 

25  
Fevereiro 
Nov. – Dez. 

 
IAVE  2 

Avaliar para aprender: a classificação e a 
avaliação das provas de avaliação externa no 
Ensino Secundário (Biologia e Geologia) 

15   Maio   IAVE  1 

Avaliar para aprender: construção de 
instrumentos de avaliação. 

25   Novembro   IAVE  1 

Curso Avançado em Modelos de Equações 
Estruturais –Parte I 

20  
Março –
Abril  

UNAVE  1 

Multilevel Linear Modeling with Large‐Scale 
Assessment Data 

20  
Novembro  –
Dezembro 

IEA  2 

Excel – Níveis básico e intermédio  12   Abril   IAVE  16 

Inglês  
Nível A2/B1 

17   Abril – Junho 
International 

House 
6 

Nível B1/B2  9 

Subsistema de avaliação do desempenho dos 
serviços da Administração Pública 

9  outubro  SGEC  1 

Fonte: IAVE, I.P., DGA 2017 

UNAVE – Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro 
IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

 

Registe‐se, por último, que, em  fevereiro de 2018, os dirigentes  intermédios e equiparados 

procederam  à  avaliação  da  formação  frequentada  pelos  elementos  das  suas  equipas, 

pronunciando‐se designadamente sobre os seguintes aspetos: “Os conteúdos foram relevantes 

para o desempenho do trabalhador?”; “A  frequência da ação de  formação traduziu‐se numa 

melhoria do desempenho do serviço?”; “Refira evidências da aplicação efetiva dos conteúdos 

ministrados”;  “Observações/comentários”.  Globalmente,  a  apreciação  feita  foi  bastante 

positiva. 
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5. Relações profissionais 

Em 2017, havia três trabalhadores sindicalizados, o que representa, em termos relativos, 7,9% 

do total de trabalhadores (13,2% do total de trabalhadores em 2016). 
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ANEXO I 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR 2017) 



Missão:

OE1

OE2

OE3

OE4

Peso Objetivos operacionais / indicadores
Resultado 

2013

Resultado 

2014

Resultado 

2015

Resultado 

2016
Meta 2017 Tolerância Valor crítico

Resultado 

2017

Taxa 

realização
Classificação Desvio

50% 277% Superado 176,5%

60% O1. Assegurar a qualidade técnica e científica dos instrumentos de avaliação externa (OE1) 113% Superado 12,5%

50% I.1. Número de auditorias por prova 7 7 7 7 8 2 12 12 125% Superado 25,0%

50% I.2. Grau de cumprimento do calendário de monitorizações (em %) n.d. 95 95 95 95 3 100 96 100% Atingido 0,0%

20% O2. Qualificar os professores supervisores da classificação das provas de aferição do ensino básico (OE2) 285,0% Superado 185,0%

100%
I.3. Percentagem de professores certificados face às necessidades da 

supervisão da classificação das provas de aferição
n.a. n.a. n.a. 100 95 4 100 132 285% Superado 185,0%

20% O3. Qualificar os professores classificadores (OE2) 760% Superado 660,2%

50%
I.4. Percentagem de professores do ensino básico certificados face ao 

programa de formação do IAVE (POCH) 
n.a. n.a. n.a. n.a. 60 5 75 47 85% Não atingido -14,5%

50%
I.5. Percentagem de professores do ensino secundário certificados face ao 

programa de formação do IAVE (POCH) 
n.a. n.a. n.a. n.a. 95 3 100 362 1435% Superado 1335,0%

Peso Objetivos operacionais / indicadores
Resultado 

2013

Resultado 

2014

Resultado 

2015

Resultado 

2016
Meta 2017 Tolerância Valor crítico

Resultado 

2017

Taxa 

realização
Classificação Desvio

30% 100% Atingido 0,0%

70% O4. Participar nos Estudos Internacionais (OE3) 100% Atingido 0,0%

60% I.6. Número de bases de dados validadas (PISA e ICILS) n.a. 1 1 n.a. 2 0 3 2 100% Atingido 0,0%

40% I.7. Número de relatórios de análise de resultados (PIRLS) n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 2 1 100% Atingido 0,0%

30% O5. Desenvolver provas em e-assessment (OE4) 100% Atingido 0,0%

40%
I.8. Número de projetos de avaliação na modalidade de

e-assessment
n.a. n.a. n.a. 2 2 0 3 2 100% Atingido 0,0%

60%
I.9. Número de novas funcionalidades da plataforma de classificação online 

do IAVE (SCOI)
n.a. n.a. n.a. 1 2 0 4 2 100% Atingido 0,0%

LOGO Entidade

Ministério da Educação

Instituto de Avaliação Educativa, I.P.

Planear, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário, coordenar a participação de Portugal nos estudos internacionais de avaliação externa de alunos, acompanhar o 

processo de aplicação e classificação dos instrumentos de avaliação externa, conceber e organizar programas de formação para professores na área da avaliação externa, produzir relatórios técnicos sobre os resultados dos 

alunos nas provas de avaliação externa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Assegurar a qualidade técnica e científica dos instrumentos de avaliação externa

Contribuir para a qualidade do processo de classificação dos instrumentos de avaliação externa

Disponiblizar indicadores de desempenho do sistema educativo nacional por referência aos de outros países

Eficácia

Eficiência

Promover a inovação e a modernização tecnológica no domínio da avaliação

Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2017



Peso Objetivos operacionais / indicadores
Resultado 

2013

Resultado 

2014

Resultado 

2015

Resultado 

2016
Meta 2017 Tolerância Valor crítico

Resultado 

2017

Taxa 

realização
Classificação Desvio

20% 106% Superado 6,0%

100% O6. Aumentar a fiabilidade da classificação na modalidade de e-marking (OE4) 106% Superado 6,0%

50%
I.10. Nível de fiabilidade da classificação dos itens de construção - PISA 

(mínimo exigido pelo consórcio 85%)
n.a. 95 95 n.a. 85 8 98 95 119% Superado 19,2%

25%
I.11. Aumentar em 10% o nível de fiabilidade da classificação do item de 

resposta extensa ( Português 4.º ano) - PeA1&2
n.a. n.a. n.a. 51 60 5 75 60 100% Atingido 0,0%

25%
I.12. Aumentar em 10% o nível de fiabilidade da classificação do item de 

resposta extensa ( Português 6.º ano) - PeA1&2
n.a. n.a. n.a. 65 75 5 94 60 86% Não atingido -14,3%

Notas

Indicador 6: A meta para 2017 refere-se à validação dos resultados obtidos nos estudos piloto do PISA e do ICILS. Na análise do histórico deste indicador, há que considerar que o PISA se desenvolve em ciclos de três anos, sendo um deles 

destinado à produção de relatórios e preparação da edição seguinte, justificando-se assim o não registo de valores nos anos de 2013 e 2016. Em relação ao ICILS, é a primeira vez que Portugal vai participar neste estudo internacional.

Indicador 10: Ver nota explicativa do Indicador 6.

Qualidade



Recursos humanos Pontos Planeado Pontuação planeada Executado Pontuação executada Desvio

20 3 60 3 56,7 -3,3

16 5 80 5 75,3 -4,7

12 25 300 19 196,2 -103,8

Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção) 9 0

8 12 96 11 82,3 -13,7

5 3 15 1 3,0 -12,0

Total 48 551 39 413,6 365,6

Recursos financeiros (euros) Planeado Executado Desvio

3.436.923 3.294.127 -142.796

2.182.310 2.120.337 -61.973

925.113 826.728 -98.385

329.500 347.062 17.562

233.305 11.475 -221.830

778.878 353.722 -425.156

4.449.106 3.659.324 -789.782

Outras despesas correntes (Quotas EI)

Dirigentes - Direção superior 

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

Técnico superior - (inclui 12 docentes em regime de mobilidade total)

Assistente técnico  - (inclui Técnicos de informática)

Assistente Operacional 

Orçamento de funcionamento

Despesas c/Pessoal

Aquisições de Bens e Serviços

Investimento

Outros valores

Total (OF+Investimento+Outros)

Observações

Os valores inscritos referem-se às dotações iniciais.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Questionários aplicados no âmbito da formação de professores 

e da supervisão da classificação 



Plataforma Moodle IAVE  (Apoio Moodle IAVE)

Painel do utilizador ► Disciplinas ► Formação DSFS ► Formação - 2017 ► Formação de Classificadores 2017 ►
Formação 2017 / Classificadores / 4º Trimestre ► Ensino Básico - 1.º Ciclo ► FC2017_12.1C ► 7. Avaliação ►
Questionário de autoavaliação e avaliação da ação ► Concluir um inquérito

Questionário de autoavaliação e avaliação da ação
Modo: Anónimo
Os campos assinalados com  são de preenchimento obrigatório.

Ciclo de ensino

 

Sexo

 

Idade

 

QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
Expectativas iniciais

 1    2    3    4    5 

Concretização das expectativas
 1    2    3    4    5 

Participação nas atividades propostas
 1    2    3    4    5 

Autonomia na realização de trabalhos propostos
 1    2    3    4    5 

Apresentação de problemas e dúvidas
 1    2    3    4    5 

Relacionamento com colegas e formadores
 1    2    3    4    5 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO

Conteúdos e funcionamento da ação
Pertinência dos conteúdos da ação de formação

 1    2    3    4    5 

Qualidade da informação fornecida
 1    2    3    4    5 

Cumprimento dos objetivos da ação
 1    2    3    4    5 

Relevância da formação para a função a desempenhar
 1    2    3    4    5 

Duração da ação relativamente aos conteúdos e aos objetivos
 1    2    3    4    5 

Duração da ação relativamente aos conteúdos da componente presencial
 1    2    3    4    5 

Duração da ação na componente a distância
 1    2    3    4    5 

Quantidade de tarefas solicitadas face à duração da ação
 1    2    3    4    5 

Espaço de realização da ação (salas, equipamentos, etc)
 1    2    3    4    5 

Organização e apoio à formação
 1    2    3    4    5 
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Formadores
Estímulo, por parte dos formadores, à participação dos formandos nas atividades propostas

 1    2    3    4    5 

Relação dos formadores com o grupo de formandos
 1    2    3    4    5 

Clareza das mensagens dos formadores
 1    2    3    4    5 

Plataforma Moodle
Facilidade de utilização da plataforma Moodle

 1    2    3    4    5 

Comportamento da plataforma Moodle (velocidade, acessos, etc)
 1    2    3    4    5 

Aspecto gráfico da plataforma Moodle (cor, letra, imagens, etc)
 1    2    3    4    5 

Eficácia da plataforma Moodle
 1    2    3    4    5 

Apoio técnico do IAVE aos utilizadores da plataforma Moodle
 1    2    3    4    5    Não aplicável 

Avaliação global
Grau de satisfação com a componente de formação a distância

 1    2    3    4    5 

Grau de satisfação com a componente de formação presencial
 1    2    3    4    5 

Avaliação global da ação
 1    2    3    4    5 

O que mais me agradou:

O que menos me agradou:



Submeter respostas

Cancelar

NAVEGAÇÃO

Painel do utilizador
Página inicial do site
Páginas do site
Disciplina atual

FC2017_12.1C
Participantes
IAVE 2017/2018
1. Perfil funcional do professor classificador
2. Missão do IAVE e enquadramento da formação na ...
3. Avaliação: conceitos gerais
4. Supervisão da classificação na plataforma Moodle
5. Classificação de respostas a itens (presencial)
6. Classificação de respostas a itens (a distância)
7. Avaliação

Questionário de autoavaliação e avaliação da ação
Ficheiro para elaboração do relatório de reflexão ...
Entrega do relatório de reflexão crítica

As minhas disciplinas

Documentação Moodle para esta página

Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 
Tv. das Terras de Sant'Ana, 15, 1250–269 Lisboa, PORTUGAL 
TEL:  + 351 21 389 52 00  ·  FAX:  + 351 21 389 51 50/67 

apoiomoodle@iave.pt  ·   www.iave.pt

Nome de utilizador:(Apoio Moodle IAVE). (Sair)
FC2017_12.1C
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Plataforma Moodle IAVE  (Apoio Moodle IAVE)

Painel do utilizador ► Disciplinas ► Supervisão ► Supervisão - 2017 ► Exames finais nacionais - 2017 ► 1.ª Fase - EFN - 2017 ►
Física e Química A - 715 - 1F - 2017 ► FQA_715_2017_EN_1F_01 ► Avaliação da supervisão da classificação ►
Classificador - Questionário de avaliação da super... ► Concluir um inquérito

Classificador - Questionário de avaliação da supervisão da
classificação.
Modo: O nome do utilizador será registado e apresentado com as respostas
Os campos assinalados com  são de preenchimento obrigatório.

Utilização da Plataforma Moodle 
Organização da informação na plataforma

 1    2    3    4    5 

Facilidade de utilização da Plataforma Moodle do IAVE
 1    2    3    4    5 

Apoio técnico (referente à Plataforma Moodle ) dado pelo IAVE
 1    2    3    4    5    Não aplicável 

Comportamento da plataforma (velocidade, acessos, etc)
 1    2    3    4    5 

Aspeto gráfico da plataforma (cor, letra, imagens, etc)
 1    2    3    4    5 

Classificação de provas 
Número de provas que recebeu para classificar  (0 - 200)

Número de participações que efetuou no total dos fóruns  (0 - 200)

O/A supervisor/a formulou um discurso claro, objetivo e não sujeito a ambiguidades de interpretação
 1    2    3    4    5 

O/A supervisor/a favoreceu e/ou estimulou a participação de todos os participantes
 1    2    3    4    5 

O/A supervisor/a fundamentou de forma pertinente todas as informações transmitidas, deixando claros os seus pressupostos científicos
e/ou metodológicos

 1    2    3    4    5 

O/A supervisor/a revelou possuir um conhecimento consistente dos critérios de classificação adotados
 1    2    3    4    5 

O/A supervisor/a esclareceu todas as dúvidas colocadas
 1    2    3    4    5 

Contribuição da informação produzida para o processo de classificação
 1    2    3    4    5 

Avaliação global do acompanhamento feito pelo supervisor
 1    2    3    4    5 

Relação estabelecida online entre os participantes
 1    2    3    4    5 

Os participantes asseguraram um clima de respeito mútuo e promoveram um ambiente democrático de respeito por pontos de vista
divergentes

 1    2    3    4    5 

O grupo caracterizou-se pelo seu dinamismo, empenho e brio profissional
 1    2    3    4    5 

Grau de satisfação com o processo de supervisão
 1    2    3    4    5 
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Assinale as principais dificuldades verificadas no processo de classificação 
 Aplicação dos critérios de classificação face à diversidade de respostas  
 Gestão de divergências acerca dos critérios de classificação  
 Inexperiência do supervisor no processo de classificação  
 Inexperiência na utilização da plataforma Moodle  
 Ineficiência da Plataforma Moodle no processo de classificação  
 Outras dificuldades 

Se assinalou outras dificuldades especifique quais

Identifique os DOIS itens cujas respostas levantaram maior dificuldade de classificação: 
Item 1

Indique a razão que contribuiu de forma mais significativa para as dificuldades sentidas na classificação do item referido na questão
anterior

 Cenários de resposta  
 Critérios específicos  
 Critérios gerais  
 Formulação do item  
 Outra 

Se assinalou outra razão especifique qual

Item 2

Indique a razão que contribuiu de forma mais significativa para as dificuldades sentidas na classificação do item referido na questão
anterior

 Cenários de resposta  
 Critérios específicos  
 Critérios gerais  
 Formulação do item  
 Outra 

Se assinalou outra razão especifique qual

Comentários e sugestões:



Submeter respostas

Cancelar

NAVEGAÇÃO

Painel do utilizador
Página inicial do site
Páginas do site
Disciplina atual

FQA_715_2017_EN_1F_01
Participantes
IAVE 2016-2017
Avaliação da supervisão da classificação

Classificador - Questionário de avaliação da super...
Regras para uma participação eficaz nos fóruns
Exame Final Nacional
Critérios de classificação

As minhas disciplinas

Documentação Moodle para esta página
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Plataforma Moodle IAVE  (Apoio Moodle IAVE)

Painel do utilizador ► Disciplinas ► Supervisão ► Supervisão - 2017 ► Exames finais nacionais - 2017 ► 1.ª Fase - EFN - 2017 ►
Física e Química A - 715 - 1F - 2017 ► FQA_715_2017_EN_1F_EI_SUP ► Avaliação da supervisão da classificação ►
Supervisor - Questionário de avaliação da supervis... ► Concluir um inquérito

Supervisor - Questionário de avaliação da supervisão da
classificação.
Modo: O nome do utilizador será registado e apresentado com as respostas
Os campos assinalados com  são de preenchimento obrigatório.

Utilização da Plataforma Moodle 
Organização da informação na plataforma

 1    2    3    4    5 

Relação estabelecida online entre os participantes
 1    2    3    4    5 

Facilidade de utilização da Plataforma Moodle do IAVE
 1    2    3    4    5 

Apoio técnico (referente à Plataforma Moodle ) dado pelo IAVE
 1    2    3    4    5    Não aplicável 

Comportamento da plataforma (velocidade, acessos, etc)
 1    2    3    4    5 

Aspeto gráfico da plataforma (cor, letra, imagens, etc)
 1    2    3    4    5 

Classificação de provas 
Número de provas que recebeu para classificar  (0 - 200)

Número de classificadores que lhe foram atribuidos  (0 - 200)

Número de classificadores que não participou em nenhum dos fóruns da Plataforma Moodle  (0 - 200)

Número de participações que efetuou no total dos fóruns  (0 - 200)

De que forma avalia a pertinência das dúvidas colocadas pelos classificadores
 1    2    3    4    5 

De que forma avalia a eficácia da equipa disciplinar IAVE no esclarecimento das dúvidas colocadas
 1    2    3    4    5 

A totalidade dos classificadores procurou manifestar-se, expondo as suas dúvidas e problemas
 1    2    3    4    5 

Contribuição efetiva da informação produzida para o processo de classificação
 1    2    3    4    5 

Os participantes asseguraram um clima de respeito mútuo e promoveram um ambiente democrático de respeito por pontos de vista
divergentes

 1    2    3    4    5 

O grupo de classificadores caracterizou-se pelo seu dinamismo, empenho e brio profissional
 1    2    3    4    5 

Avaliação global do acompanhamento feito pela equipa IAVE para o processo de classificação
 1    2    3    4    5 

Grau de satisfação com o processo de supervisão
 1    2    3    4    5 
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Assinale as principais dificuldades verificadas na gestão do processo de supervisão 
 Aplicação dos critérios de classificação face à diversidade de respostas  
 Gestão de divergências acerca dos critérios de classificação  
 Inexperiência de alguns classificadores no processo de classificação  
 Inexperiência de alguns classificadores na utilização da plataforma Moodle  
 Ineficiência da Plataforma Moodle no processo de classificação  
 Outras dificuldades 

Se assinalou outras dificuldades especifique quais

Identifique os DOIS itens cujas respostas levantaram maior dificuldade de classificação: 
Item 1

Indique a razão que contribuiu de forma mais significativa para as dificuldades sentidas na classificação do item referido na questão
anterior

 Cenários de resposta  
 Critérios de classificação  
 Formulação do item  
 Outra 

Se assinalou outra razão especifique qual

Item 2

Indique a razão que contribuiu de forma mais significativa para as dificuldades sentidas na classificação do item referido na questão
anterior

 Cenários de resposta  
 Critérios de classificação  
 Formulação do item  
 Outra 

Se assinalou outra razão especifique qual

Comentários e sugestões:



Submeter respostas

Cancelar

NAVEGAÇÃO

Painel do utilizador
Página inicial do site
Páginas do site
Disciplina atual

FQA_715_2017_EN_1F_EI_SUP
Participantes
IAVE 2016-2017
Avaliação da supervisão da classificação

Equipa IAVE - Questionário de avaliação da supervi...
Supervisor - Questionário de avaliação da supervis...
Supervisor - Questionário da participação de class...

Regras para uma participação eficaz nos fóruns
Exame Final Nacional
Critérios de classificação

As minhas disciplinas

Documentação Moodle para esta página

Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 
Tv. das Terras de Sant'Ana, 15, 1250–269 Lisboa, PORTUGAL 
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Plataforma Moodle IAVE  (Apoio Moodle IAVE)

Painel do utilizador ► Disciplinas ► Supervisão ► Supervisão - 2017 ► Exames finais nacionais - 2017 ► 1.ª Fase - EFN - 2017 ►
Física e Química A - 715 - 1F - 2017 ► FQA_715_2017_EN_1F_EI_SUP ► Avaliação da supervisão da classificação ►
Equipa IAVE - Questionário de avaliação da supervi... ► Concluir um inquérito

Equipa IAVE - Questionário de avaliação da supervisão da
classificação.
Modo: O nome do utilizador será registado e apresentado com as respostas
Os campos assinalados com  são de preenchimento obrigatório.

Utilização da Plataforma Moodle 
Organização da informação na plataforma

 1    2    3    4    5 

Facilidade de utilização da Plataforma Moodle do IAVE
 1    2    3    4    5 

Apoio técnico (referente à Plataforma Moodle ) dado pelo IAVE
 1    2    3    4    5    Não aplicável 

Comportamento da plataforma (velocidade, acessos, etc)
 1    2    3    4    5 

Aspeto gráfico da plataforma (cor, letra, imagens, etc)
 1    2    3    4    5 

Processo de acompanhamento dos supervisores 
Número de supervisores que acompanhou  (0 - 200)

Número de participações que efetuou no total dos fóruns  (0 - 500)

De que forma avalia a pertinência das dúvidas colocadas pelos supervisores
 1    2    3    4    5 

A totalidade dos supervisores procurou manifestar-se, expondo as suas dúvidas e problemas
 1    2    3    4    5 

Relação estabelecida online entre os participantes
 1    2    3    4    5 

Os participantes asseguraram um clima de respeito mútuo e promoveram um ambiente democrático de respeito por pontos de vista
divergentes

 1    2    3    4    5 

O grupo de supervisores caracterizou-se pelo seu dinamismo, empenho e brio profissional
 1    2    3    4    5 

Grau de satisfação com o processo de supervisão
 1    2    3    4    5 

Assinale as principais dificuldades verificadas na gestão do processo de
acompanhamento de supervisores 

 Aplicação dos critérios de classificação face à diversidade de respostas  
 Gestão de divergências acerca dos critérios de classificação  
 Inexperiência de alguns supervisores no processo de classificação  
 Inexperiência de alguns supervisores na utilização da plataforma Moodle  
 Ineficiência da Plataforma Moodle no processo de classificação  
 Outras dificuldades 

Se assinalou outras dificuldades especifique quais
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ANEXO III 

Questionário online aplicado no âmbito da audição 

dos trabalhadores na autoavaliação 



Ambiente e participação dos trabalhadores na organização  

Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações: (Discordo 

totalmente/Discordo parcialmente/Concordo parcialmente/Concordo plenamente) 

O IAVE é uma organização que: 

 Partilha com os trabalhadores a estratégia e os objetivos a que se propõe dar 

cumprimento  

 Disponibiliza informação aos trabalhadores sobre os assuntos importantes da 

organização 

 Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua 

 Incentiva a aquisição de novas competências profissionais por parte dos trabalhadores  

 Ausculta os trabalhadores relativamente a aspetos da organização 

 Reconhece os esforços individuais e das equipas 

Tendo por referência o ano de 2017, pedimos-lhe que indique o seu grau de satisfação 

relativamente à forma como: (Muito insatisfeito/Insatisfeito/Satisfeito/Muito satisfeito) 

 Foram definidos os objetivos do trabalho individual 

 Foi prestada informação sobre o que fazer e como fazer  

 Foi incentivada a apresentação de sugestões de melhoria 

 Foi incentivada a participação dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão 

relacionados com as respetivas funções 

 Foram usados os meios disponíveis para motivar os trabalhadores  

Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações: (Discordo 

totalmente/Discordo parcialmente/Concordo parcialmente/Concordo plenamente) 

 Sinto que sou respeitado 

 Sinto que sou ouvido 

 Sinto que o meu trabalho é reconhecido 

 Sinto que me são dadas oportunidades de melhoria 

 Sinto que posso participar ativa e abertamente na minha organização (ser eu próprio) 

 Sinto que confiam no meu trabalho, pois exerço as minhas funções com autonomia e 

independência  

 Sinto que o meu trabalho é importante para o todo organizacional 

 

Formação 

Na sua opinião, o IAVE promove o acesso a formação para desenvolvimento pessoal e 

profissional dos seus trabalhadores? (Sim/Não) 

No que diz respeito ao ano de 2017, indique o seu grau de satisfação relativamente a: 

 Quantidade de formação disponibilizada 

 Qualidade da formação disponibilizada 



De uma forma global, os conteúdos das ações frequentadas foram úteis para o exercício das 

suas funções no IAVE?  

 Sim 

 Não 

 Não frequentei qualquer ação de formação 

Considera que as ações frequentadas tiveram impacto na melhoria do seu desempenho 

profissional? 

 Sim, tiveram um grande impacto 

 Sim, tiveram um impacto moderado 

 Não tiveram qualquer impacto 

 Não frequentei qualquer ação de formação 

Se não frequentou qualquer ação de formação em 2017, indique o motivo 

Deixe o seu comentário/a sua sugestão relativo/a a questões de Formação  

 

Condições de Trabalho  

Tendo por referência o ano de 2017, indique o seu grau de satisfação com os seguintes 

aspetos: (Muito insatisfeito/Insatisfeito/Satisfeito/Muito satisfeito) 

 Higiene dos espaços do edifício 

 Higiene do espaço de trabalho 

 Mobiliário e material de escritório 

 Disposição do espaço de trabalho 

 Iluminação 

 Climatização 

 Equipamentos informáticos 

 Software disponível 

Deixe o seu comentário/a sua sugestão relativo/a a Condições de Trabalho 

 

 

Encontra-se globalmente satisfeito em trabalhar no IAVE? 

Encontra-se globalmente motivado com o trabalho que realiza no IAVE? 

Deixe o seu comentário/a sua sugestão 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Formação de professores  



Formação de professores formadores do ensino básico (RAA) 

Ciclo de 
ensino 

Disciplina 
Nº de 

turmas 
Nº de 

formandos 

Nº de 
professores 
certificados 

1º 
Português e Estudo do Meio 
Matemática e Estudo do Meio 

1 27 27 2º 
Português  
Matemática 

3º 
Português 
Matemática 

 

 

Formação de supervisores do ensino básico 
 

Ciclo 
de 

ensino 
Provas 

Nº de turmas Nº de formandos 
Financiamento 

Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

1º 

Expressões Artísticas 
(Expressão Plástica) 

0 2 0 58 56 
 

Expressões Artísticas 
(Expressão Musical e Dramática) 

0 2 0 50 50 

Expressões Físico-Motoras 0 2 0 66 65 

2º 

História e Geografia de Portugal 3 2 75 64 63 

POCH 

Educação Musical 0 2 0 53 49 

Educação Visual e Educação 
Tecnológica 

0 2 0 61 57 

Ciências Naturais 3 0 75 0 0 

3º 

Ciências Naturais (CN) e 
Físico-Química (FQ) 

4  4 100 123 119 

POCH 
4 4 100 124 121 

Educação Física 0 3 0 75 72 

Educação Visual 0 1 0 29 27 

Totais 14 24 350 703 679  

 

 

Formação de classificadores do ensino básico – Portugal Continental 

 
Ciclo 

de 
ensino 

Provas 
Nº de turmas Nº de formandos 

Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

1º 
Português e Estudo do Meio e 
Matemática e Estudo do Meio 

30 20 900 460 438 

2º 
Matemática e Ciências Naturais 25 6 750 148 145 

Português 0 5 0 104 101 

3º 
Português 50 17 1500 400 394 

Matemática 0 15 0 400 393 

Totais 105 63 3150 1512 1471 

 



 

Formação de classificadores do ensino básico – Regiões Autónomas 

 
Ciclo 

de 
ensino 

Provas Região 
Nº de turmas Nº de formandos 

Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

1º Ciclo 
Português e Estudo do Meio e 
Matemática e Estudo do Meio 

RAA 0 5 0 145 145 

RAM 0 4 0 122 116 

2º Ciclo Matemática e Ciências Naturais 
RAA 0 4 0 65 62 

RAM 0 2 0 61 59 

3º ciclo Português 
RAA 0 5 0 119 114 

RAM 0 4 0 123 117 

Totais  0 24 0 635 613 

 

 

 

Formação de classificadores do ensino secundário 

 

Provas 
Nº de turmas Nº de formandos 

Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

Alemão 

15 

1 

450 

13 13 

Biologia e Geologia 9 257 256 

Desenho A 1 29 28 

Economia A 3 68 68 

Espanhol 1 31 30 

Filosofia 4 111 107 

Física e Química A 11 330 325 

Francês 1 16 16 

Geografia A 4 98 98 

Geometria Descritiva A 2 50 50 

História A/História B 5 135 132 

História da Cultura e das Artes 1 20 19 

Inglês 1 26 26 

Matemática A/Matemática B 8 227 225 

Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais 

2 55 53 

Português/Literatura Portuguesa/ 
Português Língua Não Materna 

7 188 184 

TOTAIS 15 61 450 1654 1630 

 

 



Formação de professores – construção de instrumentos de avaliação 
 

Destinatários Nº turmas Nº formandos 

 Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

Professores – RAA 0 1 0 33 33 

Professores – Portugal Continental 1 2 30 58 57 

TOTAIS 1 3 30 91 90 

 

Ações de formação previstas no âmbito do POCH 

Formação 
Ciclo de 
ensino 

Nº de turmas Nº de formandos 

Previstas Realizadas Previstos Inscritos Certificados 

Supervisores Ensino 
Básico 

14 18 350 529 508 

Classificadores 105 63 3150 1512 1471 

Classificadores 
Ensino 
Secundário 

15 61 450 1654 1630 

Construção de 
instrumentos 
de avaliação 

Ensinos 
Básico e 
Secundário 

1 2 30 58 57 

Totais 135 144 3980 3753 3666 

 

Supervisores do ensino básico certificados e que exerceram a função em 2017 
 

Ciclo de ensino Provas 
Nº de formandos Nº de supervisores 

efetivos Inscritos Certificados 

1º 
Expressões Artísticas 108 106 105 

Expressões Físico-Motoras 66 65 64 

2º História e Geografia de Portugal 64 63 69 

3º 
Ciências Naturais 123 119 61 

Físico-Química 124 121 61 

Totais 485 474 360 

 

Supervisores do ensino básico certificados em 2017 (provas a realizar em 2018) 

Ciclo de ensino Provas 
Nº de formandos 

Inscritos Certificados 

2º ciclo 
Educação Musical 53 49 

Educação Visual e Educação Tecnológica 61 57 

3º ciclo 
Educação Visual 29 27 

Educação Física 75 72 

Totais 218 205 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Supervisão da classificação dos instrumentos de avaliação externa 



Supervisores e professores interlocutores das provas das Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

 

Ano de 
escolaridade 

Disciplina 
Nº de 

Supervisores 
Nº de 

Interlocutores 

2º ano 

Expressões Artísticas (Musical/Dramática) 50 1.105 

Expressões Artísticas (Plástica) 55 1.103 

Expressões Físico-Motoras 64 1.103 

Totais 169 3.311 

 

 

 

Supervisores e classificadores do ensino básico, por ano de escolaridade e disciplina 

 

Ano de 
escolaridade 

Disciplina/Código/Fase 
Nº de 

Supervisores 
Nº de 

Classificadores 

2º ano 
Português e Estudo do Meio (código 25) 77 2.214 

Matemática e Estudo do Meio (código 26) 76 2.188 

5º ano 
Matemática e Ciências Naturais (código 58) 72 2.287 

História e Geografia de Portugal (código 57) 69 2.142 

8º ano 

Português (código 85) 70 1.831 

Ciências Naturais e 
Físico-Química (código 88) 

61 1.954 

61 1.954 

9º ano 

Português (código 91 – 1.ª Fase) 69 1.865 

Matemática (código 92 – 1ª Fase) 73 1.950 

Português Língua Não Materna (código 93 – 1ª Fase) 1* 20 

Português (código 91 – 2ª Fase) 7 202 

Matemática (código 92 – 2ª Fase) 7 176 

Português Língua Não Materna (código 93 – 2ª Fase) 1* 11 

Totais 644 18.794 

 

 

 

 

 



Supervisores e classificadores no ensino secundário, por disciplina 

 

Disciplina/Código 
Nº de Supervisores Nº de Classificadores 

1ª fase 2ª fase 1ª fase 2ª fase 

Português (239) 1 1 16 4 

Alemão (501) 1 1 44 27 

Francês (517) 1 1 49 28 

Espanhol (547) 1 1 84 43 

Inglês (550) 5 2 166 75 

História A (623) 14 8 494 190 

Matemática A (635) 30 25 1.128 728 

Português (639) 45 24 1.564 774 

Biologia e Geologia (702) 30 21 930 629 

Desenho A (706) 3 3 141 62 

Geometria Descritiva A (708) 6 4 190 114 

Economia A (712) 10 5 264 123 

Filosofia (714) 11 5 367 151 

Física e Química A (715) 36 20 916 646 

Geografia A (719) 13 6 501 185 

História B (723) 1 2 43 29 

História da Cultura e das Artes (724) 1 1 125 65 

Latim A (732) 1 1 3 4 

Literatura Portuguesa (734) 2 1 31 44 

Matemática B (735) 3 3 76 44 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835) 10 5 264 130 

Português Língua Não Materna (839 e 94) 1 1 32 0 

Totais 226 141 7428 4.095 

TOTAIS 367 11.523 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Exemplos dos RIPA e REPA 
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Relatório Individual das Provas de Aferição 

Nome 
 

Ano de escolaridade 2º Turma B Doc. Identificação nº  
 

Estabelecimento de ensino  
 

Provas realizadas 

Português e Estudo do Meio 
Matemática e Estudo do Meio 
Expressões Físico-Motoras 
Expressões Artísticas 

 

Como ler o Relatório Individual das Provas de Aferição (RIPA) 

O RIPA apresenta uma descrição do desempenho nas provas realizadas. 

Para cada área disciplinar ou disciplina, foram considerados domínios de aprendizagem de acordo com 
os documentos curriculares em vigor. 

Para cada domínio, o desempenho é caracterizado segundo cinco categorias: 

 CONSEGUIU… (respondeu de acordo com o esperado) 

 CONSEGUIU…, MAS… (respondeu de acordo com o esperado, mas pode ainda melhorar) 

 REVELOU DIFICULDADE EM… (mostrou dificuldades em responder de acordo com o esperado) 

 NÃO CONSEGUIU… (não conseguiu responder de acordo com o esperado) 

 NÃO RESPONDEU AO ITEM/AOS ITENS EM QUE TINHA DE… (não apresentou qualquer resposta) 
 

 

As informações apresentadas neste relatório devem ser lidas como um complemento das que foram obtidas 

durante o processo de avaliação interna. Deve ter-se ainda em atenção que, tendo estas provas um caráter 

pontual, fatores externos à sua realização podem ter condicionado o desempenho descrito. 

Assim, considera-se importante verificar se a informação gerada por estas provas é consistente com a 

informação recolhida ao longo do ano. Caso se observem desvios significativos em relação ao perfil que o 

professor traçou, baseado na sua avaliação em contexto de sala de aula, estes resultados devem ser lidos com 

especial reserva. Recomenda-se, por isso, que, nessas situações, se valorizem registos posteriores, os quais 

poderão confirmar, ou contrariar, as informações apresentadas neste relatório. 

Sugere-se ainda que, a partir da leitura destes resultados, os professores, em conjunto com os alunos, os pais e 
os encarregados de educação, se envolvam na implementação de estratégias que ajudem a consolidar os 
pontos fortes e a superar as dificuldades diagnosticadas. 
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PORTUGUÊS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

COMPREENSÃO 
DO ORAL 

Conseguiu mobilizar informação ouvida, mas não o fez de modo sistemático. 

Conseguiu relacionar a informação ouvida com as imagens apresentadas. 

LEITURA E 
INICIAÇÃO À 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Conseguiu localizar informação explícita no texto literário e no texto não literário. 

Conseguiu interpretar o sentido de expressões contextualizadas. 

Conseguiu compreender o sentido global do texto literário e o do texto não literário, 

mas foi vago na explicitação das suas ideias. É importante lembrar-se que a 

compreensão da leitura beneficia da exposição diária a diferentes géneros de textos e 

do constante incentivo a que leia de forma independente para si próprio e para os seus 

pares. 

Revelou dificuldade em interpretar e relacionar ideias e informações contidas nos 

textos. Deve reler o texto, para verificar se identificou toda a informação necessária. 

Por vezes, a informação que permite retirar uma conclusão sobre algo que não está 

explícito encontra-se em diferentes partes do texto. 

GRAMÁTICA 

Conseguiu reconhecer um determinado som da fala num conjunto de palavras 

ouvidas. 

Não conseguiu reconhecer nomes, nem adjetivos, nem verbos. 

Conseguiu reconhecer a utilização correta da pontuação. 

Conseguiu aplicar as regras de concordância entre o sujeito e a forma verbal. 
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DOMÍNIO Desempenho 

ESCRITA 

Conseguiu registar informação adequada em algumas caixas do esquema. Antes de 

começar a escrever, pode ser útil fazer um plano do texto para, por exemplo, organizar 

melhor as ideias. 

Quanto aos parâmetros «C. Formato textual» e «D. Tema e pertinência da 

informação», conseguiu escrever um texto em que tinha de apresentar um animal à 

sua escolha, mas utilizou informação insuficiente para caracterizar esse animal ou 

afastou-se parcialmente do tema. 

Considerando o parâmetro «E. Organização e coesão textuais», redigiu um texto em 

que, apenas pontualmente, recorreu a sinónimos e a pronomes para evitar a repetição 

dos nomes e nem sempre utilizou os tempos verbais com coerência. Antes de dar o 

texto por terminado, deve sempre fazer uma revisão cuidada, para verificar, por 

exemplo, se há palavras desnecessariamente repetidas. 

Relativamente ao parâmetro «F. Sintaxe e pontuação», revelou dificuldade em aplicar 

as regras de pontuação e as regras de concordância entre o sujeito e a forma verbal. 

Antes de dar o texto por terminado, deve sempre fazer uma revisão cuidada, para 

verificar se os sinais de pontuação foram utilizados corretamente e se aplicou as 

regras de concordância entre o sujeito e a forma verbal. 

Em relação ao parâmetro «G. Repertório vocabular», revelou dificuldade em utilizar 

um vocabulário adequado e variado. Para enriquecer o vocabulário, deve, com 

frequência, ler e ouvir ler textos diversos, de que são exemplo histórias e revistas 

infantis. 

  



Relatório Individual das Provas de Aferição 2017 
 

4 

 

ESTUDO DO MEIO 

 

DOMÍNIO Desempenho 

À DESCOBERTA DE 

SI MESMO 

Conseguiu identificar normas de higiene alimentar e normas de higiene do corpo. 

Conseguiu estabelecer relações de localização espacial. 

Conseguiu reconhecer, num calendário, o dia, a semana e o mês. 

Não conseguiu relacionar a estação do outono com um mês do ano. 

À DESCOBERTA 

DOS OUTROS E DAS 

INSTITUIÇÕES 

Revelou dificuldade em identificar locais em mapas. É útil saber consultar plantas e 

mapas, pois aí pode encontrar informação necessária para se orientar nos espaços. 

Revelou dificuldade em interpretar um horário. 

À DESCOBERTA DO 

AMBIENTE 

NATURAL 

Conseguiu reconhecer as características externas do gato e do pato. 

À DESCOBERTA DAS 

INTER-RELAÇÕES 

ENTRE ESPAÇOS 

Revelou dificuldade em traçar um itinerário numa planta. Considerou os quartos de 

volta e os passos em frente, mas trocou a direita pela esquerda ou vice-versa. 

À DESCOBERTA 

DOS MATERIAIS E 

OBJETOS 

Conseguiu identificar o resultado de uma experiência em que há conservação do 

volume, independentemente da forma do objeto. 
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MATEMÁTICA 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Conseguiu escrever conjuntos de números naturais por ordem crescente. 

Não conseguiu reconhecer que só se obtém 1/5 de uma unidade quando se divide o 

todo em cinco partes equivalentes. 

Conseguiu apresentar uma estratégia adequada para resolver um problema 

envolvendo uma situação de completar, mobilizou os conceitos e os procedimentos 

necessários. Apresentou uma resolução sem erros e escreveu uma resposta que faz 

sentido no contexto do problema. 

Conseguiu completar igualdades numéricas envolvendo a subtração de números 

naturais. 

Conseguiu identificar as frações correspondentes às partes pintadas em figuras 

divididas em partes equivalentes. 

Conseguiu determinar uma lei de formação compatível com uma sequência 

parcialmente conhecida, e conseguiu determinar dois termos de uma sequência, dada 

a sua lei de formação. 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

Conseguiu identificar sólidos geométricos. 

Conseguiu identificar os polígonos correspondentes às faces de três poliedros. 

Conseguiu identificar os triângulos num conjunto de figuras geométricas. 

Conseguiu identificar uma dada quantia de dinheiro em diferentes situações. 

Revelou dificuldade em resolver um problema envolvendo a medida de uma grandeza 

(dinheiro). Cometeu erros de cálculo ou de transcrição e escreveu uma resposta que 

não faz sentido no contexto do problema. Deve verificar se o valor a que chegou faz 

sentido no contexto do problema; isso ajuda-o, por exemplo, a detetar erros de cálculo 

ou de transcrição que tenha cometido. 

Conseguiu identificar figuras equivalentes. 

Não conseguiu resolver um problema envolvendo a área de um polígono. 

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO 

DE DADOS 

Conseguiu interpretar e mobilizar informação de um pictograma. 
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EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

BLOCO DE 
DESLOCAMENTOS 

E EQUILÍBRIOS 

Conseguiu marchar para a frente sobre a trave inferior de um banco sueco, com 

fluidez e equilíbrio. 

Conseguiu correr sem interrupções, transpondo obstáculos sem lhes tocar. 

Conseguiu fazer a cambalhota à frente, mas com pequenas incorreções: fora dos 

limites do corredor definido, com interrupções ou sem completar a rotação. 

BLOCO DE 
PERÍCIAS E 

MANIPULAÇÕES 

Não conseguiu fazer seis saltos à corda. 

Conseguiu correr e pontapear uma bola com força, dentro dos limites do corredor 

assinalado. 

Conseguiu lançar a bola, com a «mão melhor» e com o braço elevado por cima da 

cabeça, mas só conseguiu acertar no alvo maior. 

Conseguiu controlar a bola em drible, com uma mão em metade do percurso e com a 

outra mão na outra metade do percurso, percorrendo a distância definida, sem 

interrupções. 

Não conseguiu lançar a bola à parede ou não conseguiu recebê-la com as mãos, sem 

a deixar cair. 

JOGOS INFANTIS 

Revelou dificuldade em participar no jogo do «Rabo de raposa», na realização ou 

adequação das ações de perseguição e esquiva ao objetivo do jogo ou no 

cumprimento das regras definidas. 
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

EDUCAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

MUSICAL 

Revelou dificuldade em cantar uma canção, em reproduzir a melodia, no controlo do 

andamento e da intensidade e no domínio da forma. Para cantar devemos estar 

atentos ao acompanhamento ou a quem canta connosco. Existem muitas formas 

interessantes de cantar. Podemos melhorar, cantando frequentemente, variando o 

andamento e a intensidade, sozinhos ou com outras pessoas. 

Conseguiu movimentar-se de modo fluido e utilizar vários segmentos corporais, em 

sincronia com o andamento de uma música. 

EDUCAÇÃO E 
EXPRESSÃO 
DRAMÁTICA 

Conseguiu realizar movimentos que permitiram identificar o novo significado atribuído 

a um objeto. 

Conseguiu dar continuidade a uma história, numa improvisação. Utilizou a voz de 

forma audível e percetível, recorreu à expressão corporal na construção de uma 

personagem e de uma ação e contribuiu para o desempenho global do grupo. 

EDUCAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

PLÁSTICA 

Conseguiu organizar a composição visual (ilustração), mas respeitou apenas 

parcialmente o tema e ocupou apenas parcialmente o espaço. 

Conseguiu utilizar desenho, pintura e colagem na composição de uma ilustração, mas 

revelou dificuldade em modelar em três dimensões, usando a plasticina como base de 

desenho para uma representação bidimensional. 

Conseguiu definir um plano para a concretização de objetos plásticos. 

Não conseguiu ter ideias originais para atribuir características aos objetos plásticos 

realizados, demonstrando pouca criatividade. 
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Estabelecimento de ensino  
 

Código DGEEC  Turma 2A  
 

 

 
 

Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

PORTUGUÊS     
     

COMPREENSÃO DO ORAL 45,8 20,8 29,2 4,2 

LEITURA E INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 41,7 33,3 25,0 0,0 

Localizar informação explícita 66,7 20,8 8,3 4,2 

Interpretar e relacionar ideias 25,0 54,2 20,8 0,0 

Analisar e avaliar o conteúdo e a linguagem dos textos 25,0 33,3 25,0 16,7 

GRAMÁTICA 16,7 50,0 29,2 4,2 

Fonologia: reconhecer sons da fala 20,8 0,0 41,7 37,5 

Classes de palavras: identificar nomes adjetivos e verbos 16,7 8,3 62,5 12,5 

Representação gráfica: reconhecer a utilização correta da pontuação 95,8 0,0 0,0 4,2 

Sintaxe: aplicar regras da concordância entre o sujeito e a forma verbal 87,5 0,0 0,0 12,5 

ESCRITA 8,3 25,0 50,0 16,7 

Planificar o texto 4,2 37,5 41,7 16,7 

Cumprir a instrução quanto ao tema e ao formato 8,3 0,0 58,3 33,3 

Redigir um texto organizado e coeso 37,5 41,7 20,8 0,0 

Aplicar regras da pontuação e da sintaxe 33,3 45,8 20,8 0,0 

Utilizar vocabulário adequado e variado 41,7 45,8 12,5 0,0 

2º ano | Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-
Motoras  
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Estabelecimento de ensino 
 

Código DGEEC  Turma 2A  
 

 
Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

MATEMÁTICA     
     

NÚMEROS E OPERAÇÕES 95,8 4,2 0,0 0,0 

Sistema de numeração decimal 87,5 8,3 0,0 4,2 

Adição e subtração 58,3 33,3 8,3 0,0 

Números racionais não negativos 87,5 12,5 0,0 0,0 

Sequências e regularidades 91,7 8,3 0,0 0,0 

GEOMETRIA E MEDIDA 75,0 20,8 4,2 0,0 

Figuras geométricas 75,0 20,8 4,2 0,0 

Medida 62,5 25,0 12,5 0,0 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 91,7 - 8,3 0,0 

 

ESTUDO DO MEIO     
     

À DESCOBERTA DE SI MESMO 29,2 33,3 37,5 0,0 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 16,7 41,7 37,5 4,2 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 83,3 - 4,2 12,5 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 62,5 - 25,0 12,5 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 79,2 - - 20,8 

 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS     
     

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 45,8 4,2 50,0 0,0 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 33,3 62,5 4,2 0,0 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 95,8 4,2 0,0 0,0 

 

EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS     
     

DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 54,2 45,8 0,0 0,0 

PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 29,2 45,8 20,8 4,2 

JOGOS INFANTIS 4,2 58,3 37,5 0,0 
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Nota técnica 

1. De acordo com a informação registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada turma com 

10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.  
 

2. Os valores apresentados referem-se à distribuição dos alunos, em percentagem, por domínio e conteúdo 

avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - C - Conseguiu… (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, ou fê-lo com falhas pontuais); CM – Conseguiu… mas … (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, mas pode ainda melhorar); RD - Revelou dificuldades… (o aluno mostrou dificuldades na resposta); NC 

- Não conseguiu… (o aluno não respondeu de acordo com o esperado). 
 

3. A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias de 

desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está representado.  
 

4. Os resultados apresentados em cada domínio por categoria de desempenho não resultam de uma média 

aritmética dos resultados apresentados por subdomínio ou conteúdo, na medida em que o tratamento da 

informação é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que constituem cada subdomínio 

ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores registados deve ser feita per se. 
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Estabelecimento de ensino  Ano de escolaridade 2º 

 
 

NACIONAL 
 

 

 
TURMA 2A 

 
TURMA 2B   

Português  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Compreensão do Oral  22,5 32,0 26,5 19,0 26,0 22,0 40,0 12,0  45,8 20,8 29,2 4,2  7,7 23,1 50,0 19,2      

Leitura e Iniciação à Educação Literária  23,2 39,3 29,6 7,7 40,0 34,0 26,0 0,0  41,7 33,3 25,0 0,0  38,5 34,6 26,9 0,0      

Gramática  20,5 18,4 38,3 22,6 24,0 46,0 28,0 2,0  16,7 50,0 29,2 4,2  30,8 42,3 26,9 0,0      

Escrita  13,8 14,9 37,5 24,0 40,0 20,0 32,0 8,0  8,3 25,0 50,0 16,7  69,2 15,4 15,4 0,0      

                         
Matemática  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Números e Operações  42,9 26,9 22,1 8,0 88,0 6,0 6,0 0,0  95,8 4,2 0,0 0,0  80,8 7,7 11,5 0,0      

Geometria e Medida  32,1 30,2 29,1 8,5 76,0 20,0 4,0 0,0  75,0 20,8 4,2 0,0  76,9 19,2 3,8 0,0      

Organização e Tratamento de Dados  65,8 - 24,4 8,1 92,0 - 8,0 0,0  91,7 - 8,3 0,0  92,3 - 7,7 0,0      

                         
Estudo do Meio  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

À Descoberta de Si Mesmo  22,0 34,3 31,6 12,0 30,0 44,0 24,0 2,0  29,2 33,3 37,5 0,0  30,8 53,8 11,5 3,8      

À Descoberta dos Outros e das Instituições  24,0 34,6 29,9 11,0 24,0 32,0 40,0 4,0  16,7 41,7 37,5 4,2  30,8 23,1 42,3 3,8      

À Descoberta do Ambiente Natural  76,6 - 5,0 17,5 86,0 - 6,0 8,0  83,3 - 4,2 12,5  88,5 - 7,7 3,8      

À Descoberta das Inter-relações entre espaços  32,4 - 24,7 40,8 68,0 - 18,0 14,0  62,5 - 25,0 12,5  73,1 - 11,5 15,4      

À Descoberta dos Materiais e Objetos  50,6 - - 47,5 82,0 - - 18,0  79,2 - - 20,8  84,6 - - 15,4      

                         
Expressões Artísticas  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Expressão e  Educação Musical  30,6 31,1 25,6 12,1 42,0 20,0 38,0 0,0  45,8 4,2 50,0 0,0  38,5 34,6 26,9 0,0      

Expressão e Educação Dramática  49,0 33,3 11,8 5,6 44,0 46,0 10,0 0,0  33,3 62,5 4,2 0,0  53,8 30,8 15,4 0,0      

Expressão e Educação Plástica  62,7 24,6 10,8 1,9 78,0 14,0 6,0 2,0  95,8 4,2 0,0 0,0  61,5 23,1 11,5 3,8      

                         
Expressões Físico-Motoras  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Deslocamentos e Equilíbrios  51,2 40,7 7,2 0,9 34,7 55,1 10,2 0,0  54,2 45,8 0,0 0,0  16,0 64,0 20,0 0,0      

Perícias e Manipulações  42,4 43,5 12,2 1,8 28,6 51,0 18,4 2,0  29,2 45,8 20,8 4,2  28,0 56,0 16,0 0,0      

Jogos Infantis  12,1 54,0 31,0 2,7  6,1 61,2 32,7 0,0  4,2 58,3 37,5 0,0  8,0 64,0 28,0 0,0      
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Desempenho por domínio cognitivo 
 

 Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar 

Português 

   

Matemática 

   

Estudo 
do Meio 

   

Expressões 
Artísticas 

   

Expressões 
Físico- 
-Motoras 

   
 

69,7 

65,9 

63,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

68,1 

58,9 

56,1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

61,3 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90,9 

82,1 

79,7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87,3 

67,4 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

85,2 

55,5 

51,9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78,5 

69,4 

67,7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65,7 
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54,3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75,0 

63,7 

60,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

83,3 

80,8 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

81,5 

78,0 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77,2 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

83,2 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82,0 
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Estabelecimento de ensino  Ano de escolaridade 2º 
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Relatório Individual das Provas de Aferição 

Nome  
 

Ano de escolaridade 5º Turma 2 Doc. Identificação nº 
 

Estabelecimento de ensino 
 

Provas realizadas 
História e Geografia de Portugal 
Matemática e Ciências Naturais 

 

Como ler o Relatório Individual das Provas de Aferição (RIPA) 

O RIPA apresenta uma descrição do desempenho nas provas realizadas. 

Para cada área disciplinar ou disciplina, foram considerados domínios de aprendizagem de acordo com 
os documentos curriculares em vigor. 

Para cada domínio, o desempenho é caracterizado segundo cinco categorias: 

 CONSEGUISTE… (respondeu de acordo com o esperado) 

 

 CONSEGUISTE…, MAS… (respondeu de acordo com o esperado, mas pode ainda melhorar) 

 

 REVELASTE DIFICULDADE EM… (mostrou dificuldades em responder de acordo com o esperado) 

 

 NÃO CONSEGUISTE… (não conseguiu responder de acordo com o esperado) 

 

 NÃO RESPONDESTE AO ITEM/AOS ITENS EM QUE TINHAS DE… (não apresentou qualquer resposta) 

 
 

As informações apresentadas neste relatório devem ser lidas como um complemento das que foram obtidas 

durante o processo de avaliação interna. Deve ter-se ainda em atenção que, tendo estas provas um caráter 

pontual, fatores externos à sua realização podem ter condicionado o desempenho descrito. 

Assim, considera-se importante verificar se a informação gerada por estas provas é consistente com a 

informação recolhida ao longo do ano. Caso se observem desvios significativos em relação ao perfil que o 

professor traçou, baseado na sua avaliação em contexto de sala de aula, estes resultados devem ser lidos com 

especial reserva. Recomenda-se, por isso, que, nessas situações, se valorizem registos posteriores, os quais 

poderão confirmar, ou contrariar, as informações apresentadas neste relatório. 

Sugere-se ainda que, a partir da leitura destes resultados, os professores, em conjunto com os alunos, os pais e 
os encarregados de educação, se envolvam na implementação de estratégias que ajudem a consolidar os 
pontos fortes e a superar as dificuldades diagnosticadas. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA: 

LOCALIZAÇÃO E 
QUADRO 
NATURAL 

Conseguiste identificar diferentes formas de representação da superfície terrestre. 

Conseguiste selecionar algumas formas de representação da superfície terrestre 

adequadas às tarefas apresentadas, mas não o conseguiste fazer na situação 

«Mapa». 

Revelaste dificuldade em identificar algumas formas de relevo. 

Conseguiste identificar os elementos fundamentais que constituem um mapa. 

Conseguiste identificar alguns dos rios da Península Ibérica, e distinguir os rios luso-

espanhóis dos rios nacionais. 

Conseguiste utilizar os pontos cardeais e colaterais para descrever a localização 

relativa de um lugar. 

Conseguiste identificar oceanos em função da sua localização relativa. 

A PENÍNSULA 
IBÉRICA: DOS 
PRIMEIROS 
POVOS À 

FORMAÇÃO DE 
PORTUGAL 

Não conseguiste identificar as atividades, as técnicas e as manifestações artísticas que 

distinguem as comunidades recoletoras das comunidades agropastoris. 

Conseguiste localizar no mapa a capital do Império Romano e identificar aspetos da 

romanização. 

Conseguiste identificar vestígios materiais da presença romana na Península Ibérica. 

Conseguiste identificar elementos da religião islâmica, distinguindo-os de elementos 

da religião cristã. 

Revelaste dificuldade em compreender o processo de reconquista cristã na Península 

Ibérica e certos aspetos relativos à formação do reino de Portugal. 

PORTUGAL: DO 
SÉCULO XIII AO 

SÉCULO XVII 

Conseguiste interpretar uma carta de foral, mas não conseguiste identificar alguns 

dos aspetos solicitados. 

Conseguiste caracterizar aspetos económico-sociais da crise do século XIV, mas não 

conseguiste ordenar cronologicamente acontecimentos importantes do problema 

sucessório português de 1383-1385. 

Revelaste dificuldade em caracterizar aspetos económico-sociais e artísticos do 

período da expansão portuguesa dos séculos XV e XVI. 

Conseguiste indicar protagonistas e descobertas da expansão portuguesa dos séculos 

XV e XVI, mas não conseguiste indicar «Bartolomeu Dias» como o primeiro navegador 

que dobrou o Cabo da Boa Esperança. 

Conseguiste referir dois dos tópicos solicitados relativos ao Tratado de Tordesilhas, 

utilizando de forma adequada a terminologia específica do saber histórico, mas não 

conseguiste produzir um discurso escrito coerente. 
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DOMÍNIO Desempenho 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

Revelaste dificuldade em interpretar imagens que reconstituem aspetos históricos. 

Revelaste dificuldade em interpretar um documento escrito. 

Conseguiste analisar um gráfico. 

Não conseguiste localizar no tempo, nem ordenar cronologicamente personalidades, 

nem acontecimentos marcantes da História de Portugal. Deves conhecer a sequência 

cronológica dos acontecimentos para compreenderes os fenómenos históricos. 

Conseguiste utilizar sistemas de datação e cronologias. 

Conseguiste, em suportes cartográficos, interpretar variáveis relativas à temperatura 

e à altitude e localizar territórios. 

Conseguiste identificar causas e consequências de fenómenos históricos. 
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MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Conseguiste comparar números racionais com a unidade. 

Revelaste dificuldade em comparar percentagens e em traduzir a parte de um todo por 

uma percentagem, e não conseguiste calcular a percentagem de um número. 

Conseguiste apresentar uma estratégia adequada para resolver um problema 

envolvendo números racionais representados por frações, mobilizando os conceitos e 

os procedimentos necessários. Apresentaste uma resolução sem erros e escreveste 

uma resposta que faz sentido no contexto do problema. 

Conseguiste identificar frações ordenadas por ordem crescente. 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

Conseguiste calcular a área de triângulos e de retângulos. 

Conseguiste calcular a amplitude de um ângulo envolvendo a bissetriz, mas não 

conseguiste construir a bissetriz de um ângulo utilizando a régua e o compasso. Nas 

construções geométricas, deves utilizar os materiais de desenho e de medição 

adequados. 

Conseguiste classificar triângulos quanto aos lados, dadas as amplitudes dos 

respetivos ângulos internos. 

Não conseguiste resolver um problema envolvendo paralelismo, ângulos e triângulos. 

Escreveste uma resposta que não faz sentido no contexto do problema. 

Conseguiste apresentar uma estratégia adequada para resolver um problema 

envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas, mobilizando os conceitos e os 

procedimentos necessários. Apresentaste uma resolução sem erros e escreveste uma 

resposta que faz sentido no contexto do problema. 

ÁLGEBRA 

Conseguiste identificar as expressões em que as prioridades convencionadas das 

operações são respeitadas e conseguiste calcular e simplificar o valor de uma 

expressão numérica que envolve a adição, a multiplicação e a divisão de números 

racionais. 
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DOMÍNIO Desempenho 

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO 

DE DADOS 

Conseguiste interpretar dados organizados numa tabela e calcular a média de um 

conjunto de dados, mas não conseguiste interpretar o seu significado no contexto 

apresentado. 

DIVERSIDADE DE 
SERES VIVOS E 

SUAS 
INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

Conseguiste relacionar características morfológicas de um animal com o seu regime 

alimentar, utilizando informação fornecida em suportes de texto e de imagem. 

Conseguiste explicar a importância da existência de centros de reprodução para a 

proteção das espécies animais, mas não utilizaste um discurso claro. Reler as respostas 

ajuda-te a verificar se as tuas frases estão bem construídas. 

Conseguiste categorizar os tipos de reprodução existentes nos animais, nomear as 

células sexuais e reconhecer o tipo de desenvolvimento embrionário, mas não 

conseguiste nomear a célula resultante da fecundação. 

Conseguiste interpretar uma situação experimental, identificando os dois fatores que 

se mantiveram constantes e descrevendo todos os resultados, mas, ao identificares a 

hipótese, em vez de te referires à planta em estudo, fizeste uma generalização. 

MATERIAIS 
TERRESTRES 

Conseguiste identificar ações humanas responsáveis pela destruição de habitats e pelo 

declínio de espécies, mas não selecionaste todas as opções possíveis. 
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Estabelecimento de ensino Escola Básica de
 

Código DGEEC Turma 2  
 

 

 
 

Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL     
     

A PENÍNSULA IBÉRICA: LOCALIZAÇÃO E QUADRO NATURAL 18,8 31,2 43,8 6,2 

A Península Ibérica – Localização 18,8 31,2 43,8 6,2 

A Península Ibérica – Quadro natural 18,8 25,0 43,8 12,5 

A PENÍNSULA IBÉRICA. DOS PRIMEIROS POVOS À FORMAÇÃO DE PORTUGAL (SÉCULO 

XII) 
12,5 18,8 62,5 6,2 

As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 6,2 - 0,0 93,8 

Os Romanos na Península Ibérica 37,5 31,2 25,0 6,2 

Os Muçulmanos na Península Ibérica 18,8 - 62,5 18,8 

A formação do reino de Portugal 12,5 6,2 68,8 12,5 

PORTUGAL DO SÉCULO XIII AO SÉCULO XVII 6,2 18,8 62,5 12,5 

Portugal nos séculos XIII e XIV 18,8 25,0 50,0 6,2 

Portugal nos séculos XV e XVI 0,0 25,0 56,2 18,8 

5º ano | História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais 
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Estabelecimento de ensino Escola Básica de 
 

Código DGEEC Turma 2  
 

 
Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS     
     

NÚMEROS E OPERAÇÕES 0,0 12,5 31,2 56,2 

Números racionais não negativos 12,5 6,2 37,5 43,8 

Resolução de problemas 0,0 0,0 0,0 93,8 

GEOMETRIA E MEDIDA 6,2 12,5 43,8 37,5 

Propriedades geométricas 6,2 25,0 43,8 25,0 

Medida 25,0 12,5 12,5 37,5 

Resolução de problemas 6,2 6,2 25,0 56,2 

ÁLGEBRA 18,8 - 37,5 43,8 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 0,0 18,8 25,0 56,2 

A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO - MATERIAIS TERRESTRES 12,5 - 31,2 56,2 

DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO 0,0 18,8 75,0 6,2 

Diversidade nos animais 18,8 43,8 37,5 0,0 

Diversidade nas plantas 0,0 12,5 37,5 50,0 

 

 

Nota técnica 

1. De acordo com a informação registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada turma com 

10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.  
 

2. Os valores apresentados referem-se à distribuição dos alunos, em percentagem, por domínio e conteúdo 

avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - C - Conseguiu… (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, ou fê-lo com falhas pontuais); CM – Conseguiu… mas … (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, mas pode ainda melhorar) RD - Revelou dificuldades… (o aluno mostrou dificuldades na resposta); NC 

- Não conseguiu… (o aluno não respondeu de acordo com o esperado). 
 

3. A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias de 

desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está representado.  
 

4. Os resultados apresentados em cada domínio por categoria de desempenho não resultam de uma média 

aritmética dos resultados apresentados por subdomínio ou conteúdo, na medida em que o tratamento da 

informação é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que constituem cada subdomínio 

ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores registados deve ser feita per se. 
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Estabelecimento de ensino  Ano de escolaridade 5º 

  
NACIONAL 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

 

 
ESCOLA BÁSICA DE  

 
TURMA 2   

História e Geografia de Portugal  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

A Península Ibérica: localização e quadro 
natural 

 
22,3 32,1 39,9 5,7 18,8 31,2 43,8 6,2 

 
18,8 31,2 43,8 6,2 

 
18,8 31,2 43,8 6,2      

A Península Ibérica. Dos primeiros povos à 
formação de Portugal (século XII). 

 
18,8 29,8 39,6 11,9 12,5 18,8 62,5 6,2 

 
12,5 18,8 62,5 6,2 

 
12,5 18,8 62,5 6,2      

Portugal do século XIII ao século XVII  3,6 17,1 58,5 20,6 6,2 18,8 62,5 12,5  6,2 18,8 62,5 12,5  6,2 18,8 62,5 12,5      

                         
Matemática e Ciências Naturais  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Número e Operações  4,9 7,9 34,8 52,4 0,0 12,5 31,2 56,2  0,0 12,5 31,2 56,2  0,0 12,5 31,2 56,2      

Geometria e Medida  5,1 13,2 31,9 49,4 6,2 12,5 43,8 37,5  6,2 12,5 43,8 37,5  6,2 12,5 43,8 37,5      

Álgebra  14,9 - 27,7 56,8 18,8 - 37,5 43,8  18,8 - 37,5 43,8  18,8 - 37,5 43,8      

Organização e Tratamento de Dados  3,2 11,9 35,3 49,2 0,0 18,8 25,0 56,2  0,0 18,8 25,0 56,2  0,0 18,8 25,0 56,2      

A água, o ar, as rochas e o solo - Materiais 
terrestres 

 
15,1 - 26,8 57,3 12,5 - 31,2 56,2 

 
12,5 - 31,2 56,2 

 
12,5 - 31,2 56,2      

Diversidade de seres vivos e suas interações 
com o meio 

 
5,8 30,2 48,9 15,1 0,0 18,8 75,0 6,2 

 
0,0 18,8 75,0 6,2 

 
0,0 18,8 75,0 6,2      
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Desempenho por domínio cognitivo 
 

 Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar 

História e 
Geografia 
de Portugal 

   

Matemática 
e Ciências 
Naturais 
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Relatório Individual das Provas de Aferição 

Nome 
 

Ano de escolaridade 8º Turma A Doc. Identificação nº  
 

Estabelecimento de ensino  
 

Provas realizadas 
Português 
Ciências Naturais e Físico-Química 

 

Como ler o Relatório Individual das Provas de Aferição (RIPA) 

O RIPA apresenta uma descrição do desempenho nas provas realizadas. 

Para cada área disciplinar ou disciplina, foram considerados domínios de aprendizagem de acordo com 
os documentos curriculares em vigor. 

Para cada domínio, o desempenho é caracterizado segundo cinco categorias: 

 CONSEGUISTE… (respondeu de acordo com o esperado) 

 

 CONSEGUISTE…, MAS… (respondeu de acordo com o esperado, mas pode ainda melhorar) 

 

 REVELASTE DIFICULDADE EM… (mostrou dificuldades em responder de acordo com o esperado) 

 

 NÃO CONSEGUISTE… (não conseguiu responder de acordo com o esperado) 

 

 NÃO RESPONDESTE AO ITEM/AOS ITENS EM QUE TINHAS DE… (não apresentou qualquer resposta) 

 
 

As informações apresentadas neste relatório devem ser lidas como um complemento das que foram obtidas 

durante o processo de avaliação interna. Deve ter-se ainda em atenção que, tendo estas provas um caráter 

pontual, fatores externos à sua realização podem ter condicionado o desempenho descrito. 

Assim, considera-se importante verificar se a informação gerada por estas provas é consistente com a 

informação recolhida ao longo do ano. Caso se observem desvios significativos em relação ao perfil que o 

professor traçou, baseado na sua avaliação em contexto de sala de aula, estes resultados devem ser lidos com 

especial reserva. Recomenda-se, por isso, que, nessas situações, se valorizem registos posteriores, os quais 

poderão confirmar, ou contrariar, as informações apresentadas neste relatório. 

Sugere-se ainda que, a partir da leitura destes resultados, os professores, em conjunto com os alunos, os pais 
e os encarregados de educação, se envolvam na implementação de estratégias que ajudem a consolidar os 
pontos fortes e a superar as dificuldades diagnosticadas. 
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PORTUGUÊS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

COMPREENSÃO 
DO ORAL 

Conseguiste mobilizar informação apresentada no texto ouvido. 

Conseguiste interpretar informação do texto ouvido. 

Conseguiste reconhecer características do discurso oral. 

LEITURA E 
EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Conseguiste localizar informação explícita no texto literário, mas revelaste 

dificuldade em localizar informação explícita no texto não literário. Quando lês um 

texto, é útil assinalares as informações mais importantes (por exemplo, usando 

sublinhados, registando letras ou números à margem do texto, desenhando setas, 

escrevendo palavras-chave). 

Conseguiste interpretar e relacionar ideias do texto literário e do texto não literário, 

ainda que de modo não sistemático. 

Conseguiste avaliar aspetos de conteúdo e de forma no texto poético e emitir juízos 

de valor fundamentados sobre as ideias desse texto. 

Revelaste dificuldade em identificar marcas formais do texto, mas conseguiste 

identificar uma aliteração. É importante reconhecer marcas formais do texto 

poético, que contribuem para a sua musicalidade, como a medida dos versos, ou 

seja, o seu número de sílabas métricas, e a rima. Deves também relembrar-te de que 

a rima consiste na repetição de sons a partir da última vogal tónica de um verso. 
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DOMÍNIO Desempenho 

GRAMÁTICA 

Conseguiste identificar um pronome relativo e substituir uma conjunção por outra de 

sentido equivalente. 

Conseguiste identificar a função sintática de uma oração subordinada substantiva e 

reconhecer uma oração subordinada consecutiva. 

Conseguiste reescrever duas das frases apresentadas, usando os pronomes pessoais 

adequados, mas não conseguiste fazê-lo na frase em que a forma verbal se encontra 

no futuro do indicativo e em que o pronome desempenha a função sintática de 

complemento direto. Recorda que, quando substituis uma expressão nominal por um 

pronome pessoal, deves verificar se selecionaste a forma adequada e se a aplicaste 

na frase, respeitando, simultaneamente, as regras sintáticas e as regras 

ortográficas. No caso da transformação da frase do item 12.3., o pronome 

complemento direto deve surgir no interior da forma verbal, como em: «Eu respeitá-

las-ei.». 

Conseguiste completar uma transformação do discurso direto em discurso indireto. 

Revelaste dificuldade em conjugar verbos nas pessoas e nos tempos corretos. Por 

exemplo, deves lembrar-te de que o verbo haver, quando é verbo principal, apenas 

se conjuga na terceira pessoa do singular, como acontece na frase: «No século XIX, 

havia telescópios que eram menos potentes do que os atuais». 

ESCRITA 

Quanto aos parâmetros «Formato textual» e «Tema e pertinência da informação», 

conseguiste escrever um texto de opinião, mas revelaste dificuldade em integrar os 

tópicos da instrução, bem como em respeitar o tema ou em mobilizar informação 

adequada. É muito importante fazer uma leitura atenta da instrução da tarefa de 

escrita. 

Em relação ao parâmetro «Organização e coesão textuais», revelaste dificuldade em 

organizar o texto. Antes de começar a escrever, pode ser muito útil fazer um plano 

do texto, decidindo, por exemplo, que informações vais incluir em cada parágrafo. 

No que diz respeito ao parâmetro «Repertório vocabular», conseguiste utilizar um 

vocabulário adequado, mas comum e com algumas confusões pontuais. Podes 

melhorar o teu texto, verificando as tuas escolhas no que diz respeito ao vocabulário, 

por exemplo, para evitares repetições. 

Relativamente aos parâmetros «Sintaxe e morfologia», «Pontuação» e «Ortografia», 

revelaste dificuldade em redigir com correção ortográfica, não conseguiste escrever 

frases bem construídas, nem aplicar as regras de pontuação. Deves lembrar-te de 

que o texto só fica terminado depois de uma revisão cuidada. 
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Ciências Naturais e Físico-Química 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

TERRA NO ESPAÇO 

Conseguiste identificar, numa tabela, o valor de uma unidade astronómica e 

efetuaste a conversão de unidades (milhões de km em ua), mas não conseguiste 

retirar nem comparar as informações da tabela referentes aos períodos de 

translação e aos valores das massas de dois planetas. 

Conseguiste distinguir peso de massa, associar o peso de um corpo à força 

gravítica que um planeta exerce sobre o mesmo e indicar o modo como o peso 

varia com a distância do corpo ao planeta. 

Conseguiste retirar dados de um gráfico e aplicar a proporcionalidade direta entre 

peso e massa para determinar o peso de um corpo. 

Revelaste dificuldade em identificar condições necessárias para a existência de 

vida e referiste incorretamente a existência de oxigénio ou da camada de ozono. 

Não identificaste as bactérias como seres procariontes, embora tenhas 

reconhecido as características celulares dos seres eucariontes. Recorda que a 

presença de oxigénio e a existência da camada de ozono não são condições 

essenciais para a existência de vida (há seres que vivem sem oxigénio) e que as 

células procarióticas não possuem núcleo individualizado, ao contrário das células 

eucarióticas. 

TERRA EM 
TRANSFORMAÇÃO 

Conseguiste reconhecer, num esquema, um limite divergente de placas litosféricas 

e relacioná-lo com a construção de crusta e com a expansão do fundo oceânico. 

Conseguiste reconhecer as características das correntes de convecção e inferir a 

sua importância na mobilidade das placas litosféricas. 

Não conseguiste reconhecer características do modelo geofísico da estrutura 

interna da Terra. 

Revelaste dificuldade em interpretar um gráfico da temperatura de uma amostra 

de água em função do tempo, durante uma mudança de estado. 

Conseguiste identificar o basalto como uma rocha vulcânica e reconheceste o 

modo de formação deste tipo de rochas. 

Conseguiste identificar o metano como um recurso energético e reconhecer o 

conceito de recurso renovável. 
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DOMÍNIO Desempenho 

SUSTENTABILIDADE 
NA TERRA 

Conseguiste construir uma cadeia trófica, com base na interpretação de um texto. 

Conseguiste distinguir relações intraespecíficas de relações interespecíficas e 

identificar vários tipos de relações bióticas. 

Conseguiste reconhecer características do ciclo do oxigénio e formas de 

transferência de energia nos ecossistemas, mas não reconheceste algumas 

características do ciclo do carbono nos ecossistemas. 

Conseguiste classificar as ondas sonoras como ondas mecânicas, e associar o 

fenómeno da refração à mudança de meio e à alteração da velocidade de 

propagação da onda sonora. Conseguiste interpretar e comparar gráficos pressão-

tempo, reconhecendo características das ondas sonoras e propriedades do som. 

Conseguiste identificar reagentes e produtos da reação e concluir que nas reações 

químicas há rearranjo de átomos, conservando-se o número total de átomos de 

cada elemento e a massa total das substâncias envolvidas na reação, mas não 

conseguiste avaliar a composição de moléculas a partir da sua fórmula química, 

nem identificar combustível e comburente numa reação de combustão. 

EXPERIMENTAL 

Conseguiste interpretar uma situação experimental, identificando a hipótese 

formulada, mas justificaste apenas parcialmente os resultados experimentais, não 

utilizando a informação disponível no texto. Lê sempre com cuidado a instrução do 

item, de modo a utilizares, na tua resposta, todos os elementos solicitados. 

Conseguiste prever resultados com base na interpretação de uma situação 

experimental em que se utilizaram indicadores colorimétricos (ácido-base), mas 

não fundamentaste a tua resposta com base nos resultados experimentais. 

Conseguiste reconhecer como varia o pH por adição de uma solução ácida ou de 

uma solução básica. 
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Estabelecimento de ensino Escola Básica EB n.º 1 de 
 

Código DGEEC Turma 8A  
 

 

 

Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

PORTUGUÊS     
     

COMPREENSÃO DO ORAL 100,0 0,0 0,0 0,0 

Mobilizar informação apresentada no texto ouvido 100,0 - 0,0 0,0 

Interpretar informação do texto ouvido 100,0 - - 0,0 

Reconhecer características do discurso oral 100,0 - - 0,0 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 8,3 66,7 25,0 0,0 

Localizar informação explícita 8,3 33,3 41,7 16,7 

Interpretar e relacionar ideias 8,3 66,7 25,0 0,0 

Avaliar conteúdo e linguagem 0,0 16,7 66,7 16,7 

Mobilizar metalinguagem específica 83,3 16,7 0,0 0,0 

GRAMÁTICA 66,7 25,0 8,3 0,0 

Classes de palavras: identificar pronomes e conjunções 91,7 - 8,3 0,0 

Sintaxe: identificar orações e funções sintáticas 75,0 - 16,7 8,3 

Sintaxe: substituir grupos nominais pelas formas adequadas do pronome pessoal 41,7 33,3 25,0 0,0 

Morfologia e Sintaxe: completar uma transformação do discurso direto em discurso 

indireto 75,0 - 25,0 0,0 

Morfologia e Sintaxe: conjugar verbos, respeitando as regras de concordância 58,3 - 41,7 0,0 

ESCRITA 0,0 58,3 41,7 0,0 

Respeitar a extensão proposta 91,7 0,0 8,3 0,0 

Cumprir a instrução quanto ao formato textual 8,3 58,3 33,3 0,0 

Respeitar o tema e apresentar informação pertinente 16,7 50,0 33,3 0,0 

Redigir um texto bem organizado e coeso 8,3 75,0 16,7 0,0 

Redigir com correção sintática e morfológica 8,3 58,3 33,3 0,0 

Aplicar regras de pontuação 58,3 41,7 0,0 0,0 

Utilizar vocabulário variado e adequado 0,0 66,7 33,3 0,0 

Escrever com correção ortográfica 58,3 41,7 0,0 0,0 

8º ano | Português, Ciências Naturais e Físico-Química 
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Estabelecimento de ensino Escola Básica EB n.º 1 de 
 

Código DGEEC Turma 8A  
 

 
Desempenho 

(%) 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C CM RD NC 

 

CIÊNCIAS NATURAIS E FÍSICO-QUÍMICA     
     

TERRA NO ESPAÇO 0,0 8,3 25,0 66,7 

Terra – um planeta com vida 0,0 16,7 58,3 25,0 

Espaço 0,0 16,7 16,7 66,7 

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 0,0 16,7 66,7 16,7 

Dinâmica interna da Terra e suas consequências 0,0 8,3 25,0 66,7 

Materiais 8,3 - 75,0 16,7 

Energia 16,7 0,0 75,0 8,3 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 0,0 16,7 75,0 8,3 

Ecossistemas 8,3 33,3 41,7 16,7 

Gestão sustentável de recursos 91,7 - - 8,3 

Reações químicas 0,0 33,3 25,0 41,7 

Som 0,0 8,3 50,0 41,7 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE SITUAÇÕES EXPERIMENTAIS 41,7 25,0 33,3 0,0 

 

 

Nota técnica 

1. De acordo com a informação registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada turma com 

10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.  
 

2. Os valores apresentados referem-se à distribuição dos alunos, em percentagem, por domínio e conteúdo 

avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - C - Conseguiu… (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, ou fê-lo com falhas pontuais); CM – Conseguiu… mas … (o aluno respondeu de acordo com o 

esperado, mas pode ainda melhorar) RD - Revelou dificuldades… (o aluno mostrou dificuldades na resposta); NC 

- Não conseguiu… (o aluno não respondeu de acordo com o esperado). 
 

3. A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias de 

desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está representado.  
 

4. Os resultados apresentados em cada domínio por categoria de desempenho não resultam de uma média 

aritmética dos resultados apresentados por subdomínio ou conteúdo, na medida em que o tratamento da 

informação é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que constituem cada subdomínio 

ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores registados deve ser feita per se. 
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Estabelecimento de ensino Agrupamento de Escolas de  Ano de escolaridade 8º 

  
NACIONAL 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

 

 ESCOLA BÁSICA EB N.º 1 DE 

 

 
TURMA 8A  TURMA 8B 

Português  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Compreensão do Oral  33,2 40,0 19,2 7,4 58,3 37,5 0,0 4,2  58,3 37,5 0,0 4,2  100,0 0,0 0,0 0,0  18,2 72,7 0,0 9,1 

Leitura e Educação Literária  15,1 33,1 45,1 6,6 8,3 41,7 41,7 8,3  8,3 41,7 41,7 8,3  8,3 66,7 25,0 0,0  9,1 18,2 63,6 9,1 

Gramática  8,3 21,3 51,4 18,5 33,3 12,5 45,8 8,3  33,3 12,5 45,8 8,3  66,7 25,0 8,3 0,0  0,0 0,0 90,9 9,1 

Escrita  12,4 21,0 53,3 8,8 0,0 54,2 37,5 4,2  0,0 54,2 37,5 4,2  0,0 58,3 41,7 0,0  0,0 54,5 27,3 9,1 

                         
Ciências Naturais e Físico-Química  C CM RD NC C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC  C CM RD NC 

Terra no espaço  1,3 4,0 23,6 70,9 0,0 4,0 28,0 68,0  0,0 4,0 28,0 68,0  0,0 8,3 25,0 66,7  0,0 0,0 25,0 75,0 

Terra em transformação  3,2 13,0 49,3 34,4 8,0 20,0 48,0 24,0  8,0 20,0 48,0 24,0  0,0 16,7 66,7 16,7  16,7 25,0 33,3 25,0 

Sustentabilidade na Terra  3,3 15,5 53,9 27,2 0,0 12,0 80,0 8,0  0,0 12,0 80,0 8,0  0,0 16,7 75,0 8,3  0,0 8,3 83,3 8,3 

Análise e interpretação de situações 
experimentais 

 
18,1 27,1 35,1 19,6 32,0 16,0 40,0 12,0 

 
32,0 16,0 40,0 12,0 

 
41,7 25,0 33,3 0,0  25,0 8,3 50,0 16,7 
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Desempenho por domínio cognitivo 
 

 Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar 

Português 

   

Ciências 
Naturais 
e Físico- 
-Química 
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