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O que é o PISA? 
Programme for International Student Assessment



Resumindo: 

O que é o PISA?

É o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, desenvolvido pela OCDE, iniciado em
2000 e aplicado desde então com periodicidade trienal, que avalia os sistemas educativos
em cerca de 70 países/territórios de todo o mundo…



Resumindo: 

O que avalia o PISA?

O PISA avalia em que medida os alunos com 15 anos, e
que se encontram próximo do final da escolaridade 
obrigatória  na maioria dos países…

… adquiriram conhecimentos e competências nos 
domínios da leitura, das ciências e da matemática, 
essenciais para o exercício da cidadania plena 
nas sociedades contemporâneas. 



O PISA é único, na medida em que desenvolve testes 
que não avaliam diretamente os currículos escolares…

… mas permitem verificar se os alunos conseguem
mobilizar os seus conhecimentos na resolução de
problemas do dia a dia. 

As conclusões extraídas desta avaliação
são depois utilizadas para melhorar a qualidade, 
a equidade e a eficiência dos sistemas 
educativos nos vários países participantes.

Resumindo: 

Por que é importante participar no PISA?



Quem participa no PISA em Portugal?

Uma amostra aleatória de aproximadamente 250 escolas/agrupamentos
de escolas de Portugal continental e Regiões Autónomas. 

Amostragem multi-etapa:

1.ª Etapa: Estratificação NUTS III / Natureza Jurídica / Tipologia
2.ª Etapa: Seleção Escolas por Amostragem Sistemática     

proporcional à dimensão da escola
3.ª Etapa: Seleção aleatória simples de 42 alunos (100 alunos na 

R. A. A.) de 15 anos de qualquer modalidade de ensino 
ou formação entre o 7.º e o 12.º anos de escolaridade.

n 9000  (7000 Portugal continental + R. A. Madeira + 2000 R. A. Açores)



M

Como é feito o teste PISA 2015?

M2012L2009C2006M2003L

2000 - 2012: formato tradicional “papel-e-lápis”…

2000

2021L2018C2015

2015: formato “Computer Based Asses ment”…
Questões em vários formatos (escolha múltipla, resposta
aberta curta,...) sobre literacia de leitura, de ciências e de
matemática, …questões de simulação de experiências e de
interação entre alunos.

Duração: 2h Teste + 45 min para questionário contexto



Como é feito o teste PISA 2015 – CBA ?



O PISA influencia as classificações escolares?

O PISA é concebido para avaliar os 
sistemas educativos dos diversos 
países. 

Assim, os resultados serão apenas 
apresentados por país/região, sem 
identificação de alunos nem de escolas. 

Os resultados do teste não influenciam, 
por isso, as classificações escolares dos 
alunos. 



Os resultados de Portugal no PISA
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Tarefas «PISA» nas Escolas

Antes do dia do Teste:

1. Nomeação «Coordenador de Escola»
2. Elaboração das listas de Alunos/Professores 

elegíveis
3. Autorização Pais/Questionário Pais
4. Mobilizar os Alunos

5. Verificação do parque informático e adequação ao 
software do PISA-CBA

6. Proposta de Data do Teste

No dia do Teste:

7. Recepção «Aplicador de Teste» do IAVE
8. Colaboração no set-up (pens) software teste PISA
9. Apoio à aplicação do Teste PISA

Todas estas tarefas estão documentadas no «Manual do Coordenador de 
Escola» e «Manual de Diagnóstico dos Sistemas Informáticos»

Centro Nacional PISA

IAVE

Centro Nacional PISA

IAVE



Logística «PISA» nas Escolas

Convocatória/Transporte dos Alunos selecionados

Informação aos (42 ou 100 na RAA) alunos selecionados e respetivos encarregados 
de educação
Se necessário, transporte dos alunos selecionados de escolas diferentes da escola 
onde vai decorrer a aplicação do PISA (geralmente a sede do agrupamento)

Sala de Informática /TIC

45 computadores (IDEALMENTE: 1 aplicação)
Se existirem menos de 45 computadores, subdividir as aplicações (salas diferentes; 
períodos diferentes)(coordenado com o Centro Nacional)
Requisitos técnicos dos Computadores:
• S.O. Windows (XP sp3, Vista, 7, 8)
• Processador 1.5 Ghz
• Memória RAM 512 MB
• Resolução gráfica  mínima 1024 x 768
• Porta USB com autorização de leitura e escrita mínima de 9 MB/s



Obrigado pela atenção!...

Questões? Comentários?

Mais informações:

pisa2015@iave.pt
www.iave.pt  
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