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TDʼs | testes diagnósticos  

A transição entre ciclos de ensino acarreta, frequentemente, níveis de 

insucesso e de abandono escolar que se concentram principalmente no 

primeiro ano de cada ciclo.  

A desarticulação curricular, entre ciclos de ensino e entre disciplinas, e 

patamares de exigência desnivelados, dificultam sobremaneira o 

desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre docentes, o que penaliza a 

integração dos alunos aquando da transição entre diferentes ciclos de ensino.  

Torna-se, pois, fundamental, criar mecanismos que afiram os conhecimentos e 

as competências adquiridas pelos alunos e diagnostiquem as lacunas e as 

fragilidades que estes apresentam no início de um novo ciclo.   

Neste sentido, a Universidade de Aveiro disponibiliza um conjunto de testes de 

diagnóstico nas áreas de Matemática, Português e Geologia, elaborados pela 

equipa do Projeto Matemática Ensino, que permitem fazer uma avaliação 

qualitativa e devolver a todos os atores do sistema educativo informações 

preciosas sobre a qualidade dos conhecimentos atingidos durante o percurso 

escolar dos alunos.  

O TDmat, teste diagnóstico de matemática, destina-se ao alunos que 

frequentem os 5.º 7.º e 10.º anos; o TDlp, teste diagnóstico de língua 

portuguesa, aos 5.º e 7.º anos; o TDfq, de físico-química, para o 10.º ano; e por 

fim, o TDgeo, teste diagnóstico de geologia, destina-se aos alunos que 

frequentem os 7.º e 10.º anos. 
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COMO PARTICIPAR 
 

1.º PASSO | EFECTUAR O REGISTO NO PMATE 
Para poderem realizar os testes diagnósticos, professores e alunos têm de 

estar, obrigatoriamente, registados no sítio do PmatE, http://pmate.ua.pt. 

PROCEDIMENTO: página principal do PmatE » link novo utilizador (cf. figura 

1). 

                     

                                    Figura 1 – registo dos utilizadores 

 

QUEM PODE PARTICIPAR 
 
Alunos dos 5.º, 7.º e 10.º anos.  
 

17 de setembro a 20 de outubro de 2012 | INSCRIÇÃO DA ESCOLA 
1 a 31 de outubro de 2012 | PRAZO DE REALIZAÇÃO 

7 de novembro de 2012 | APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

PRAZOS 
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1.º PASSO | EFETUAR O REGISTO NO PMATE (CONT.) 
 

NOTA: No caso do Professor, o registo só é validado pelo PmatE a partir do 

momento em que o Conselho Executivo envia, via fax (234 370 207), o 

comprovativo em como esse professor leciona na escola que escolheu 

aquando do registo, podendo a validação ser igualmente feita por email para 

PMATE-helpdesk-list@ua.pt. O registo dos alunos é automático.  

 

REGISTOU-SE, MAS NÃO SE RECORDA DOS DADOS DE ACESSO 

Caso já esteja inscrito, mas não se recorde dos seus dados de acesso, poderá 

solicitá-los ao PmatE enviando-nos um email para PMATE-helpdesk-

list@ua.pt, indicando-nos o seu nome completo, número de Bilhete de 

Identidade / Cartão de Cidadão e nome da escola. Esta regra aplica-se quer a 

professores, quer a alunos. 

 

 

 

 

 

2.º PASSO | INSCRIÇÃO  
Para inscrever a escola num dos testes diagnósticos, o professor deverá 

introduzir o seu «Nome de Utilizador» e a sua «Palavra-Chave» na página 

principal do PmatE (cf. figura 2).  

                                

                                                    Figura 2 – acesso à área pessoal 
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2.º PASSO | INSCRIÇÃO (CONT.)  
 

Já na sua área pessoal, deverá consultar o grupo PMATE DIAGNOSTICA. O 

módulo demo, permite-lhe ter acesso a exemplos de questões usadas no teste 

diagnóstico, e o módulo diagnóstico (cf. figura 3) permite-lhe efetuar a inscrição 

da escola no(s) teste(s) diagnóstico(s) que pretenda realizar com os alunos. 

 

Figura 3 – acesso aos testes diagnósticos 

 

Para proceder à inscrição deverá selecionar o TD respetivo e clicar no botão 

submeter. A escola ficará automaticamente inscrita (cf. figura 4). 

 

 

 

                                       Figura 4 – inscrição da escola no TD respetivo 

 



7 

 

 

3.º PASSO | INSERÇÃO DA PALAVRA-CHAVE 
 

Para que os alunos possam realizar o teste diagnóstico, o professor terá de 

aceder à sua área pessoal e memorizar a palavra-chave diária para depois a 

introduzir na área pessoal de cada aluno que realizar o TD. A palavra-chave 

diária é confidencial, pelo que não deverá ser comunicada aos alunos. 

 

Figura 4 – palavra-chave diária 
 

Depois de estar na posse da palavra-chave diária, cada aluno deverá aceder à 

sua área pessoal e é nessa altura que o professor deverá autenticar a prova de 

cada aluno, conforme figura 5 e 6. 

 
Figura 5 – entrada dos alunos na prova 

 

                                      

Figura 6 – autenticação da prova pelo professor 
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4.º PASSO | INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO 
 

1. O aluno só poderá realizar o teste diagnóstico, uma única vez. 

2. Para poder aceder terá de estar registado no PmatE (cf. fig. 1), 

introduzindo para tal o nome de utilizador e a palavra-chave ( cf. fig. 2).  

3. Dentro da sua área pessoal, deverá aceder ao grupo PMATE 

DIAGNOSTICA, módulo diagnóstico (cf. fig. 3). Depois de seleccionar o 

TD que pretende realizar, o aluno deverá clicar no link entrar (cf.fig. 5) 

para dar início à prova. 

4. Para que o Aluno possa realizar o Teste Diagnóstico, o Professor 

deverá introduzir a palavra-chave e validar a entrada do aluno na prova 

(cf. fig. 6). 

5. O Aluno começa imediatamente o Teste Diagnóstico. 
 

1)  

 
 

 

5.º PASSO | RESULTADOS 
 
Os resultados dos testes diagnósticos serão publicados dia 7 de novembro de 

2012. PROCEDIMENTO: área pessoal » grupo PMATE DIAGNOSTICA » 

módulo resultados, conforme figura 3. 

 

 

6.º PASSO | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Em caso de erro [falha de internet, falha de luz, mensagem «o aluno já efetuou 

a prova»…], o professor deverá ligar para o nº 234 372 548 ou enviar um e-

mail para PMATE-helpdesk-list@ua.pt, e indicar-nos o nome completo do 

aluno, o nome da escola e os seus dados de acesso.  
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6.º PASSO | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (CONT.) 
 

Outro problema poderá prender-se com a não visualização das imagens. Neste 

caso, o professor deverá aceder à página de Internet do PmatE, 

http://pmate.ua.pt, clicar no menu «utilitários», submenu «download», e 

descomprimir, em cada computador, os dois visualizadores (Mathplayer e 

SVG), conforme figura 5. 

 
Figura 5 – download dos visualizadores, mathplayer e svg 

 
No caso de existirem outras situações de erro, nomeadamente (“Clico em 

treinar e a prova não aparece…”; “A  prova funciona exclusivamente em ecrã 

total”, ou, "Tenho o plug-in Mathplayer instalado e é indicado que não tenho a 

versão recomendada", os professores deverão consultar o site do PmatE, 

http://pmate.ua.pt, menu «utilitários», submenu «situações de erro» (cf. figura 

5).  

 

 
A leitura deste manual não dispensa a consulta regular do site. 
Caso necessite de algum esclarecimento que não conste deste manual de procedimentos 
queira, por favor, contactar-nos através do email PMATE-helpdesk-list@ua.pt, ou por telefone 
para o 234 372 548. 
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