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COMUNICAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE - FAMÍLIA 

Estudo de Aferição Amostral das Aprendizagens 2021 

 
  

Face ao impacto decorrente da suspensão das atividades educativas e letivas em regime presencial 

e ao cancelamento da realização das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade do ensino 

básico é realizado um estudo de aferição amostral, decorrente do disposto no Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 

4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 22- D/2021, de 22 de março, que estabelece medidas excecionais 

e temporárias na área da educação, motivadas pela pandemia da doença COVID-19. 

O Estudo de Aferição Amostral das Aprendizagens envolve estabelecimentos de ensino públicos e 

privados, tendo sido o nosso agrupamento um dos selecionados, de forma aleatória, para a sua 

implementação (turmas de 2.º ano e 8.º ano). 

Dado que o referido Estudo de Aferição Amostral das Aprendizagens tem que ser realizado no mesmo 

dia e hora em todo o país e considerando as atuais contingências e indicações da DGS referentes à situação 

atual de pandemia, não tem a Escola Básica de Quarteira condições para ter todas as turmas em 

funcionamento no mesmo período horário. Assim, determino que nos dias 14 de junho e 16 de junho as 

aulas para as turmas de 5.º 6.º e 7.º anos só têm início às 11:50h. 

Quaisquer situações extraordinárias de funcionamento de aulas que resultem de acordo entre o 

professor e a turma, embora permitidas, carecem de autorização da diretora, consultada a coordenadora de 

estabelecimento. 

11 de junho de 2021 

 

A Diretora  
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