
 

           
 
 

 

PROGRAMA SPM@TESTES 2022 
 
O que se propõe? 
 

Oferecer às escolas associadas SPM, sejam públicas ou privadas, Testes para o 2.º, 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
12.º anos, com as mesmas características de um exame nacional. 

 

Quais os objetivos? 

1. fornecer às escolas um instrumento de auditoria externa sem intervenção dos professores locais, 
seja nos enunciados, matrizes e critérios de correção, seja na correção; 
 

2. facilitar a identificação em cada escola dos seus pontos mais frágeis e mais fortes, permitindo 
intervenções focadas; 
 

3. fornecer a cada escola um instrumento de benchmark para a concretização de práticas de melhoria 
contínua; 
 

4. recuperar a série de avaliação externa dos 4.º, 6.º e 9.º anos interrompida com a eliminação destas 
provas nacionais nestes anos, quando esta se mostrou fulcral para: 

a) acompanhar progressos e guiar  intervenções; 

b) melhorar a eficácia e eficiência no ensino e do seu efeito – a aprendizagem; 

c) permitir a aferição internacional; 

d) proporcionar referenciais de posicionamento a nível local, regional e nacional. 
 

5. consciencializar os alunos para a importância do trabalho metódico, diário, organizado e com 
propósito; 
 

6. familiarizar os alunos com instrumentos de avaliação externa com que mais tarde ou mais cedo se 
vão confrontar, e, nos anos em que se mantém os exames nacional, prova global ou provas de aferição, 
fornecer um instrumento formativo de preparação e diagnóstico que os anteceda. 
 

7. proporcionar um instrumento para monitorizar o impacto da pandemia. 



 

Origem? 
A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) desenvolve há anos Testes de matemática com as 
mesmas características de um exame nacional a pedido de várias escolas. A experiência passada aliada 
a um conhecimento curricular ímpar permitiu em 2021 lançar o PROGRAMA TESTES SPM com o 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, alargando a todas as escolas interessadas esta possibilidade. 
E, em 2022, dar continuidade a este projeto em grande escala, atendendo ao impacto que estes Testes 
tiveram nas escolas. 
 

Quem pode participar? 

Qualquer escola associada da SPM*. 
 

Como participar? 

Inscrevendo-se até 7 de março na plataforma da SPM: 
   ,https://testesnacionais.spm.pt/  
 

Quando serão os Testes? 

Entre dia 17 e dia 27 de maio de 2022 de acordo com o seguinte calendário: 
 
 

Teste   Data/hora 

2.º ano   26 de maio às 9:30  

4.º ano   27 de maio às 9:30 

6.º ano   25 de maio às 10:00 
 

9.º ano   19 de maio às 10:00 

10.º ano   24 de maio às 10:00 
 

11.º ano   18 de maio às 10:00 
 

 

12.º ano   17 de maio às 10:00 
 
 

Haverá preparação? 

Sim, haverá um Mock Test em março para familiarizar as escolas e os professores com todo o 
processo, e os alunos com a própria plataforma informática onde poderá ser realizado o Teste. É 
também por isso que é importante cumprir o prazo de 7 de março de inscrição no PROGRAMA 
TESTES SPM. 

 

* Caso não seja Escola Associada SPM poderá aproveitar para o ser a partir de agora em https://www.spm.pt/associates/enroll (sócio 
escolar com quota de 80 euros/ano), obtendo ainda outras vantagens para além dos Testes SPM. 



 

Que informação sobre os alunos tem a escola de enviar para a SPM? 

Nenhuma. Apenas o número total de alunos em cada Teste. Depois a SPM enviará uma lista 
numerada de links individuais para cada aluno realizar o Teste na plataforma informática. Não 
haverá dois alunos diferentes com o mesmo link, mas só a escola saberá quem é o aluno 7 ou o 15 ou 
o 61. 

 

Quem trata de toda a logística dos Testes? 
A organização, vigilância, etc., é da responsabilidade de cada escola. Cada escola nomeia um 
professor responsável pelo projeto para ser interlocutor da SPM. 
A SPM fornece o Teste numa plataforma informática à qual cada aluno acede com link individual. 
Depois do Teste, a própria plataforma distribuirá pelos professores corretores indicados pelas 
escolas os Testes que lhes compete corrigir de acordo com os critérios de correção fornecidos pela 
SPM. Cada professor receberá um número de testes igual aos testes que mete no sistema. 

 

E se a escola não dispõe de meios computacionais para realizar o Teste? 

A SPM fornecerá o Teste para que a escola o possa aplicar em papel. Contudo, nestes casos, terá de 
ser a própria escola a corrigir, tendo ao seu dispor uma grelha que lhe facilita a correção. É da maior 
importância, se desejar ver como se compara com as restantes, carregar os resultados na plataforma 
da SPM. 

 

Qual o prazo para corrigir as provas?  
 

10 dias úteis para cada prova. 

 

E se a pandemia impedir a realização de Testes presencialmente nas escolas? 
A gestão da realização dos Testes é de cada escola. 

 
Que tipo de informação sobre os resultados será fornecida às escolas? 

Será fornecida a classificação de cada aluno, a média da escola, a sua posição global relativa a nível 
local e nacional, a sua posição, pergunta a pergunta, relativa a nível local e nacional entre as que 
realizaram o teste, e ainda quais os pontos da matéria em que esteve bem e em quais precisa 
recuperar, permitindo à escola perceber exatamente a situação. A escola conhecerá a sua posição, 
mas não saberá quem ocupa as restantes posições. 

 

Mais informação? 
 

spm@spm.pt 


