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Circular n.º 14 - 2020/2021 

Lisboa, 27 de maio de 2021 
 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos do 8.º ano, 

 

Informamos que o Ministério da Educação decidiu aplicar um Estudo Amostral de Aferição das 

Aprendizagens aos Alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, utilizando os instrumentos de 

avaliação construídos para a realização das Provas de Aferição, a fim de recolher informação 

relevante para o sistema educativo e para as escolas. 

Esta decisão resulta da necessidade de recolher dados que permitam aferir o estado das 

aprendizagens desenvolvidas no final do presente ano letivo, tendo em consideração a situação 

excecional vivida nas escolas, com a suspensão das atividades letivas em 2020 e em 2021 e com a 

implementação de novos processos de ensino a distância. 

Este estudo amostral envolve estabelecimentos de ensino públicos e privados e o nosso 

Colégio foi selecionado para o aplicar ao 8.º ano de escolaridade, em todas as turmas, pelo que 

solicitamos a todos os nossos Alunos o maior empenho e colaboração.  

Assim, no dia 14 de junho, às 9h30, será realizada a prova de Matemática (86) e no dia 16 

de junho a de Inglês (81), também às 9h30, como estava inicialmente previsto no calendário 

escolar. Os Alunos farão a prova na sua turma com o Professor com aula atribuída no referido 

horário. Nestes dois dias faremos uma reorganização dos tempos letivos e dos intervalos, sendo que 

estas informações serão posteriormente disponibilizadas aos Alunos pelos seus Responsáveis de 

Turma. Será ainda comunicado que os Alunos não poderão ter junto de si qualquer suporte escrito 

não autorizado nem qualquer sistema de comunicação móvel, como computadores portáteis, 

aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), 

bips, etc. 

Por último, queremos não só reiterar a importância deste estudo com representatividade a 

nível nacional, bem como valorar a participação empenhada e responsável dos nossos Alunos. Os 

resultados serão devolvidos às escolas, em relatórios que incluem resultados nacionais e resultados 

específicos das áreas curriculares em avaliação por Escola. Como as provas serão realizadas 

anonimamente, não serão disponibilizados resultados por Aluno. 

Contamos, pois, com a colaboração de todos em mais este desafio que nos foi colocado e ao 

qual responderemos com o mesmo rigor e dedicação que nos caracteriza. 

Com toda a amizade,    

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


