
 

 

 
Classificação de Provas Finais de Ciclo e de Exames Finais Nacionais — 2015 

A classificação das Provas Finais de Ciclo e dos Exames Finais Nacionais, doravante 
designados por provas, assenta nos critérios de classificação, gerais e específicos, 
elaborados para cada prova e que são publicados no dia da sua aplicação na página 
de internet do IAVE, conjuntamente com os enunciados.  

Complementarmente, o IAVE, no seguimento de uma prática instituída em 2011, tem 
disponibilizado aos professores classificadores um Documento de Operacionalização 
da Classificação (DOC), com o qual se tem procurado dar resposta às dúvidas 
apresentadas pelos professores classificadores relativas à interpretação dos Critérios 
Específicos de Classificação (CEC) e à sua aplicação a diferentes situações de 
resposta. 

O objetivo deste procedimento é maximizar a coerência e a uniformidade de 
procedimentos na aplicação dos critérios de classificação, condição essencial para 
aumentar a fiabilidade global do processo de classificação e, em última análise, a 
própria validade dos resultados das provas de avaliação externa, contribuindo, 
simultaneamente, para aumentar a eficiência do processo de classificação.  

Visando a melhoria contínua do processo, o IAVE vai proceder, no presente ano 
letivo, à integração do DOC no documento que contém os critérios gerais e 
específicos de classificação. Assim, no dia de aplicação de cada prova, serão 
publicados na página de internet do IAVE, juntamente com os enunciados, os 
respetivos critérios de classificação (que incluem os critérios gerais e específicos de 
classificação), sendo este documento designado como «versão de trabalho». 
Posteriormente, de acordo com os cronogramas definidos para o acompanhamento da 
classificação, e após a habitual interação com os professores classificadores, 
publicar-se-á a versão definitiva dos critérios de classificação.  

A versão definitiva será publicada e divulgada de forma a garantir a incorporação de 
toda a informação que tiver sido objeto de concertação em sede do processo de 
classificação, nomeadamente todos os esclarecimentos prestados aos professores 
classificadores, garantindo a maior uniformidade possível de procedimentos e 
reforçando, assim, a equidade de todo o processo. 

Após concluído o processo de classificação, a versão definitiva dos critérios de 
classificação ficará apensa aos enunciados das provas na página de internet do IAVE, 
passando a integrar o Arquivo de Provas & Exames. 
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