
NÃO FIQUES 
DE FORA!  

VEM REPRESENTAR 
PORTUGAL!  

UM ESTUDO PARA AVALIAR 
SE OS ALUNOS CONSEGUEM 

APLICAR O QUE APRENDERAM 
NA ESCOLA EM SITUAÇÕES 

DA VIDA REAL 

PISA 2022 

PORTUGAL e 

Moldávia 

Mongólia 

Montenegro 

Noruega 

N. Zelândia 

P. Baixos 

Panamá 

Paraguai 

Peru 

Polónia 

Reino Unido 

R. Checa 

R. Coreia 

R. Dominicana 

R. Eslovaca 

R. da Sérvia 

Roménia 

Rússia 

Singapura 

Suécia 

Suíça 

Tailândia   

Taipé 

Turquia 

Ucrânia 

Uruguai 

Uzbequistão 

Vietname 

 A tua escola foi uma das selecionadas 
para participar no PISA; 

 Em cada escola são selecionados, 
aleatoriamente, alunos de 15 anos e 
que frequentem pelo menos o 7.º ano 
de escolaridade; 

 Tu tens 15 anos e foste um dos alunos 

escolhidos, aleatoriamente, para 
participar no PISA. 

FOSTE  

 SELECIONADO PARA 

REPRESENTAR 

PORTUGAL! 

Albânia 

Alemanha 

A. Saudita 

Argentina 

Austrália 

Áustria 

Azerbaijão 

Bélgica 

Bielorrússia 

Bósnia e Herzegovina 

Brasil 

Brunei 

Bulgária 

Canadá 

Catar 

Cazaquistão 

Chile 

China 

Colômbia 

Costa Rica 

Croácia 

Dinamarca 

El Salvador 

Emirados Árabes Unidos 

Eslovénia 

Espanha 

EUA 

Estónia 

 

Filipinas 

Finlândia 

França 

Geórgia 

Grécia 

Guatemala 

Hong Kong 

Hungria 

India 

Indonésia 

Irlanda 

Islândia 

Israel 

Itália 

Jamaica 

Japão 

Jordânia 

Kosovo 

Letónia 

Líbano 

Lituânia 

Macau 

Macedónia 
do Norte 

Malásia 

Malta   

Marrocos 

México 

 

 

QUEM PARTICIPA EM 
PORTUGAL…  

PAÍSES  
PARTICIPANTES 



O PISA NA SUA  
ESCOLA 

O QUE É O PISA?  COMO É O 
TESTE PISA? 

Cada aluno realiza um teste em 
computador. 

Em todo o mundo os alunos  
realizam o teste na mesma língua em que 
estudam. Em Portugal o teste é realizado 
em português. 

Os alunos têm de interpretar textos, 
resolver problemas matemáticos e 

explicar fenómenos científicos, 
utilizando os conhecimentos e  

competências que adquiriram na  
escola. 

A cada aluno não é atribuída uma  
pontuação individual mas todos contribuem 
para o resultado nacional de Portugal. 

         O teste não avalia a memorização    
        nem a reprodução do que é aprendido 
na escola, mas sim a capacidade que os 
alunos têm de aplicar e relacionar 
conhecimentos e competências em 
contextos do quotidiano. 

 É um estudo internacional lançado em 
2000 pela OCDE* que visa avaliar a 
capacidade dos alunos para a resolução de 
desafios da vida real; 

 É um projeto que avalia alunos de 15 anos 
que frequentem pelo menos o 7.º ano de 
escolaridade de qualquer área de 
formação; 

 Ocorre em ciclos de três anos, tendo sido 
iniciado em 2000. O ciclo anterior 
decorreu em 2018; 

 Em cada ciclo uma das três áreas de 
literacias avaliadas (Matemática, Ciências 
e Leitura) é selecionada como domínio 
principal; 

 Neste ciclo o domínio principal avaliado é 
a Matemática; 

 O IAVE I.P. é o Centro Nacional 
responsável pela aplicação do PISA em 
Portugal. 

*Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

 A escola do seu filho(a) foi uma das 
escolhidas para realizar o teste PISA; 

 O seu filho(a) é um dos alunos 
selecionados para representar Portugal; 

 A data para aplicação do teste é escolhida 
pela escola; 

 Na data escolhida, o seu filho(a) e os 
outros alunos selecionados responderão 
em computador a questões sobre Literacia 
de Leitura, Matemática e Ciências e 
também a um questionário sobre si 
próprios e sobre a escola; 

 Toda a informação recolhida é 
confidencial; 

 O resultado não é individual, mas sim na-
cional. 

 Avalia ainda a Literacia Financeira e 
o Pensamento Criativo; 

 Do estudo fazem ainda parte 
questionários à escola, aos professores e 
aos pais, que contextualizam os 
resultados dos testes. São fundamentais 
para validar toda a informação; 


