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A realização de testes intermédios, no presente ano lectivo, envolve as disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática, do ensino básico, de Biologia e Geologia, de Física e Química A, de 

Matemática A e de Matemática B, do ensino secundário. 

Os testes intermédios são instrumentos de avaliação disponibilizados pelo GAVE ao longo do ano 

lectivo, tendo como principais finalidades permitir a cada professor aferir o desempenho dos seus 

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

consciencialização da progressão da sua aprendizagem e, por acréscimo, contribuir para a sua 

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

final do 3.º ciclo do ensino básico, ou no ano terminal das disciplinas do ensino secundário.  

Os testes intermédios, através da análise dos resultados das aplicações realizadas no ano lectivo 

anterior, fornecem informação relevante aos docentes, para que estes possam desenvolver 

estratégias de actuação dirigidas à superação de eventuais dificuldades detectadas no desempenho 

dos alunos.  

Os testes intermédios, todavia, contemplam apenas uma dimensão restrita do vasto leque de 

dimensões inerentes ao processo de avaliação interna desenvolvido nas escolas.  

Estes testes não constituem um modelo de prova de exame nacional. De notar que os testes 

intermédios têm uma duração de 45 ou de 90 minutos e, de acordo com o calendário de realização, 

apenas podem avaliar parcialmente o objecto que pode ser avaliado nos diversos exames nacionais. 

Também nem sempre é possível assegurar que, para um mesmo tipo de item, a cotação a atribuir no 

teste intermédio seja igual à que será apresentada nos exames. No entanto, no que se refere à 

tipologia dos itens e aos respectivos critérios de classificação, os testes intermédios ilustram, com 

elevado grau de fidelidade, o modelo de prova de exame a apresentar no corrente ano lectivo. 

A aplicação dos testes intermédios em cada estabelecimento de ensino é facultativa. A adesão ao 

projecto e as implicações que as classificações dos testes possam ter no processo de avaliação 

interna dos alunos são da exclusiva responsabilidade dos órgãos de decisão pedagógica e executiva 

do estabelecimento de ensino.  

A aplicação dos testes intermédios obedece aos mesmos procedimentos que vigoram para os demais 

instrumentos de avaliação interna. Por este motivo, o GAVE não prestará quaisquer 

esclarecimentos a alunos, pais ou encarregados de e ducação relativos aos testes intermédios,  

devendo os mesmos ser solicitados ao professor da disciplina ou aos órgãos pedagógicos do 

estabelecimento de ensino. 
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O teste de uma mesma disciplina/ano de escolaridade é aplicado em simultâneo em todo o território 

nacional. Cada teste deve ser resolvido durante uma aula com a duração de 45 minutos (Língua 

Portuguesa – 9.º ano) ou de 90 minutos (todos os restantes). 

De acordo com o horário dos toques de cada escola, cada aplicação deverá ter início entre as  

10h e as 10h 45min., no Continente e na Região Autónoma da Madeira, e entre as 9h e as 9h 45min., 

na Região Autónoma dos Açores. Durante a realização de cada aplicação, nenhum aluno pode 

abandonar a sala, salvo por motivo de força maior, caso em que deve ser devidamente 

acompanhado. 

Durante a realização dos testes, os telemóveis ou outros sistemas de comunicação devem estar 

desligados, tal como sucede durante a realização dos exames nacionais.  

Os testes são corrigidos e classificados pelo professor da turma. Os critérios de classificação devem 

ser discutidos com os alunos, na aula de correcção do teste, para que estes fiquem familiarizados 

com critérios semelhantes aos que irão ser adoptados nos exames nacionais.   

Os alunos externos/autopropostos podem também realizar o teste nos mesmos moldes dos alunos 

internos.  

As datas de aplicação dos testes no presente ano lectivo são as seguintes: 

 

Períodos lectivos 
Disciplinas / anos 

1.º 2.º 3.º 
  
Matemática − 3.º Ciclo  

 8.º ano   27 Abril 

 9.º ano   3 Fevereiro  11 Maio 
 
Língua Portuguesa − 3.º Ciclo   

9.º ano  28 Janeiro  
 
Física e Química A  

10.º ano   10 Março  

11.º ano   11 Fevereiro 30 Abril 
 
Biologia e Geologia 

10.º ano   18 Março   

11.º ano   9 Março 17 Maio  
 
Matemática A 

 10.º ano   29 Janeiro 5 Maio  

 11.º ano  27 Janeiro  6 Maio 

 12.º ano 4 Dezembro   15 Março 19 Maio 
 

Matemática B 

 10.º ano    13 Abril  

 11.º ano    26 Maio 

 


