Carta de Apresentação do Estudo PISA 2022
O PISA (Programme for International Student Assessment) é um projeto de investigação educacional
promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que visa avaliar
se os alunos de 15 anos (idade que corresponde ao final da escolaridade obrigatória em muitos dos
países participantes) estão preparados para enfrentar os desafios da vida quotidiana.
O PISA foi concebido em 2000 para avaliar a capacidade dos alunos para mobilizar as suas
competências de leitura, de matemática e de ciências na resolução de situações do dia-a-dia. O estudo
avalia também a capacidade de resolução colaborativa de problemas, a literacia financeira e o
pensamento criativo desses alunos. Para saber mais sobre este estudo pode consultar
https://iave.pt/estudo-internacional/pisa/.
No estudo PISA 2022, para além da avaliação nos domínios referidos, será pedido também a cada
aluno o preenchimento de um questionário de forma a contextualizar as aprendizagens adquiridas e
aos encarregados de educação a resposta a um questionário sobre o contexto familiar do seu
educando.
Para contextualizar os desempenhos no âmbito do ambiente escolar são também aplicados
questionários aos professores e aos diretores das escolas, sendo deste modo possível identificar os
fatores que influenciam o desempenho dos alunos nos vários domínios de literacia.
Todos os resultados são confidenciais, não afetam a avaliação individual e serão tratados
anonimamente, não havendo lugar à divulgação de resultados individuais de alunos ou de escolas, mas
apenas resultados nacionais.
Os resultados do PISA fornecem informação baseada em padrões de desempenho, definidos
internacionalmente, identificando tendências ao longo dos anos e comparando o desempenho dos
alunos dos sistemas educativos dos vários países participantes. A informação obtida pode elucidar os
decisores quanto à revisão das políticas e à definição de metas de desempenho.
Muito obrigada. Contamos com a vossa colaboração.
Anabela Serrão
(Vogal do Conselho Diretivo do IAVE)

Informação quanto ao tratamento de dados
O IAVE, I.P. respeita as normas de proteção de dados consagradas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de
27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e os direitos dos cidadãos constantes do artigo 35º da Constituição da
República Portuguesa, por um período de tempo legal estritamente necessário à finalidade para a qual a informação é tratada. Os dados
pessoais que serão recolhidos destinam-se, exclusivamente, à gestão do estudo PISA 2022.

