
 

 

 

 

SECRETARIADO EXAMES 
(Resumo Informação- Prova e Informações Complementares do IAVE,I.P. 2019) 

 

Professores Classificadores  
Prova 27 – Expressões Artísticas 

 
 As provas têm versões diferentes, consoante o dia da sua aplicação. Serão disponibilizadas atempadamente a 

Prova e o ficheiro áudio, nas diferentes versões, o Guião do Aplicador, os Critérios de Classificação e as Fichas de 

Registo de Observação pela Direção. 

 As dúvidas que surjam no período de pré-aplicação da prova e em período de aplicação da prova devem ser 

apresentadas ao secretariado de exames da escola GPA. 

 A classificação é da responsabilidade de uma equipa de professores classificadores e não integra o professor 

titular da turma. 

 A prova tem a duração de 135 minutos (1ª parte 90 minutos e 2ª parte 45 minutos), com um intervalo de 30 

minutos. 

 A organização, a orientação e o acompanhamento dos alunos durante a aplicação das provas são da 

responsabilidade do professor titular da turma.  

 Os alunos devem apresentar-se equipados com roupa confortável com identificação de acordo com a 

numeração da turma e com sapatilhas ou meias antiderrapantes. 

 Os professores classificadores devem apresentar-se no local de realização da prova com a antecedência de 

60 minutos antes do início da prova para (em colaboração com o professor aplicador) preparar o espaço e os 

materiais, de acordo com as condições de realização das tarefas da prova. 

 Durante a prova, a observação, o registo e a classificação dos desempenhos dos alunos são efetuados pela 

equipa de classificadores designados para o efeito, de acordo com as instruções e com os critérios específicos de 

classificação. 

 O professor classificador decide o início e o fim do período de observação em cada tarefa garantida a 

observação de todos os alunos e, em articulação com o professor aplicador, gerir a transição dos alunos de uma 

tarefa para outra.  

 Os professores classificadores deverão concertar as classificações a atribuir a cada aluno. 

 As provas são dadas por terminadas após todos os alunos terem sido observados na execução das tarefas. 

 Terminado o preenchimento das fichas de registo da observação, os professores classificadores devem inserir 

as classificações na plataforma PAEB. 

 

As presentes informações não substituem uma leitura atenta das orientações do IAVE, nomeadamente a 
Informação-Prova e Informação Complementar que se encontram disponíveis na página web desta instituição. 


