
 

Exmo.(a) Senhor(a) Diretor(a)/Diretor(a) Pedagógico(a), 
 
 
Tendo em consideração a situação excecional vivida durante o ano letivo de 2020/2021 

devido à pandemia da doença Covid-19 e tendo as escolas e os alunos vivenciado novos 

processos de ensino e de aprendizagem a distância, existe a firme convicção da 

necessidade de recolher dados que permitam a todos os intervenientes no processo 

educativo aferir o estado das aprendizagens desenvolvidas no final do presente ano 

letivo para que se possa atuar e agir com base em evidências. 

 

Assim, dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 3.º-E do Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 de 

fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, o Instituto de Avaliação 

Educativa, I.P. e o Júri Nacional de Exames , com a colaboração técnica da Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência, foram incumbidos de aplicar um Estudo Amostral de 

Aferição das Aprendizagens, aos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, utilizando os 

instrumentos de avaliação construídos para a realização das provas de aferição, que 

permita recolher informação relevante para o sistema educativo e para as escolas.  

 

Trata-se de um estudo amostral que envolve estabelecimentos de ensino públicos e 

privados, tendo o seu agrupamento de escolas/escola não agrupada sido um dos 

selecionados, de forma aleatória, para a sua implementação. Este estudo será realizado 

nas datas previstas inicialmente para a realização das provas de aferição: 

 

14 de junho 16 de junho 18 de junho 21 de junho 

9:30 
8.º ano 

Matemática (86) 

9:30 
8.º ano 

Inglês (81) 
10:00 

2.º ano 
Português e Estudo 

do Meio (25) 
 

 
10:00 

2.º ano 
Matemática e 

Estudo do Meio 
(26) 

 

11:30 
5.º ano 

Português (55) 
Português Língua 

Segunda (52) 

11:30 
5.º ano 

Inglês (51) 
 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869158/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869158/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01


 

Com vista a uma boa preparação da realização do estudo, convidamo-lo(a) a estar 

presente na reunião, via zoom, de apresentação do estudo, a realizar no dia 17/05/2021, 

às 15h, com a presença do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação.  

 
O link de acesso ao zoom é: 
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/86865261012?pwd=dThjZkR1Snh0M0NNSE5TR0s4
aGRLUT09  
 
ID da reunião: 868 6526 1012 
Senha de acesso: 638829 
 
 
Brevemente, enviaremos mais informações relativas ao estudo, estando naturalmente 

disponíveis para os esclarecimentos que entenderem pertinentes.  

 

Muito agradecemos, desde já, toda a V. colaboração.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 

O Presidente do Júri Nacional de Exames                    O Presidente do Conselho Diretivo do IAVE 

 

Luís Duque de Almeida                                                      Luís Pereira dos Santos            

 

https://videoconfcolibri.zoom.us/j/86865261012?pwd=dThjZkR1Snh0M0NNSE5TR0s4aGRLUT09
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/86865261012?pwd=dThjZkR1Snh0M0NNSE5TR0s4aGRLUT09

