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Decisão sobre a matéria visada nos números 2 e 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 17/2016, de 4 de abril – avaliação externa das aprendizagens no

ensino básico, no ano letivo 2015/2016

Na sequência de reunião do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo,
no dia 20 de abril de 2016, para apreciação e emissão de parecer sobre a matéria regulamentada nos
números 2 e 3 do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 17/2016, de 4 de abril, após auscultação dos docentes
dos diversos departamentos, foi-me transmitida uma posição, consensual e unânime, desfavorável à
realização das provas de aferição dirigidas aos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade e das provas de
Português e de Matemática nos 4.º e 6.º anos de escolaridade.
Com fundamento na posição adotada pelo Conselho Pedagógico, tomei a competente decisão, nos
termos do articulado acima referido, que exponho de seguida:

A- Provas de aferição nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, em 2015/2016

Decisão:
Não realização de provas de aferição no ano letivo 2015/2016.

Fundamentação:
 A decisão de realização de provas externas foi, por parte da tutela, objeto de sucessivas

alterações, ao longo do ano letivo;
 A divulgação às Escolas, famílias e alunos das normas de realização das provas de aferição, no

corrente ano letivo, foi tardia, e, no dia de hoje, ainda não está completa;
 A data para as Escolas decidirem e divulgarem a decisão às famílias, alunos e docentes é ainda

mais tardia, muito próxima do momento de aplicação das provas;
 Não foram ainda divulgadas, em documento oficial, as condições de aplicabilidade e de realização

das provas aos alunos com necessidades educativas especiais;
 O departamento do 1.º ciclo referiu que as turmas do 2.º ano integram alunos que, no ano

transato, não fizeram as aprendizagens definidas para o 1.º ano de escolaridade e que a submissão
destes alunos a uma prova externa padronizada seria indutora de stress para os mesmos e
inibidora da eficácia dos processos de ensino e de aprendizagem planeados numa perspetiva de
ciclo, em função dos ritmos individuais de aprendizagem;

 Também referiram os docentes que a extensão e as alterações introduzidas no programa de
Matemática, com conteúdos de elevado grau de complexidade para a faixa etária dos alunos,
obrigaram a uma gestão programática por ciclo, e não por ano, em todo o ensino básico;

 As incertezas e a transitoriedade das decisões não favorecem a consciencialização, por parte da
comunidade educativa, da importância das provas de aferição, nem estimulam a participação
empenhada e interessada dos alunos na resposta às situações das provas, o que, sem dúvida,
desvirtuaria os resultados e, consequentemente, os posteriores mecanismos de promoção do
sucesso escolar.
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B- Provas de Português e de Matemática nos 4.º e 6.º anos de escolaridade,
em 2015/2016

Decisão:
Não realização de provas de Português e de Matemática, no ano letivo 2015/2016.

Viana do Alentejo, 28 de abril de 2016

A Diretora do Agrupamento
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