
Relatório de
Atividades 2016



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades 2016    2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

TÍTULO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

 

 

PRODUZIDO POR 

Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 

Travessa das Terras de Sant’Ana, 15 

1250‐269 Lisboa 

 

2017 

   



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades 2016    3 
 

Índice 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA ............................................................................................................... 4 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................................................................... 7 

2.1. Provas de aferição, provas finais de ciclo e exames finais nacionais ................................. 7 

2.2. Estudos internacionais ....................................................................................................... 9 

2.3. Formação de professores supervisores, de professores classificadores e supervisão da 

classificação ............................................................................................................................. 10 

2.4. Projeto e‐Assessment 1&2 ............................................................................................... 11 

2.5. Prova do conhecimento da Língua Portuguesa para aquisição da nacionalidade ........... 12 

2.6. Iniciativas IAVE ................................................................................................................. 13 

2.7. Produção de relatórios ..................................................................................................... 13 

2.8. Produção e publicação de materiais ................................................................................ 14 

2.9. Participação em conferências, reuniões e workshops ..................................................... 14 

3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS ................................................................................... 18 

3.1. Recursos humanos ........................................................................................................... 18 

3.2. Recursos financeiros ........................................................................................................ 20 

Anexos ......................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

   



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades 2016    4 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Observando as orientações estabelecidas no Decreto‐Lei nº 183/96, de 27 de setembro, e em 

cumprimento  dos  normativos  legais  que  regulam  a  atividade  do  Instituto  de  Avaliação 

Educativa,  I.P.,  apresentam‐se  neste  Relatório  as  atividades  que  tiveram  lugar  em  2016, 

destacando‐se ainda as razões pelas quais algumas das que estavam inicialmente programadas 

não se concretizaram. 

O  Instituto  de  Avaliação  Educativa,  I.P.  (abreviadamente  designado  por  IAVE,  I.P.)  é  o 

organismo responsável pela conceção dos  instrumentos de avaliação externa dos alunos dos 

ensinos  básico  e  secundário,  pelo  acompanhamento  do  processo  de  classificação  desses 

mesmos  instrumentos  e  pela  coordenação  da  participação  de  Portugal  nos  estudos 

internacionais de avaliação de alunos. 

Os  três  pilares  em  torno  dos  quais  se  desenvolve  a  atividade  nuclear  do  IAVE,  I.P.,  estão 

sujeitos  às  determinações  do  Governo  português  em matéria  de  educação  e  de  avaliação 

externa de alunos, bem como da OCDE e da IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement), no que respeita à metodologia e ao cronograma de aplicação dos 

estudos internacionais, sendo o ano a que o presente Relatório se reporta exemplar quanto à 

interferência dos fatores exógenos na execução das ações programadas pelo Instituto. 

As alterações introduzidas pelo XXI Governo Constitucional de Portugal no regime de avaliação 

dos  alunos do ensino básico  (genericamente  anunciadas no Modelo  Integrado de Avaliação 

Externa  das Aprendizagens  no  Ensino  Básico  que,  a  8  de  janeiro  de  2016,  descontinuou  as 

provas finais de ciclo de 4º ano e de 6º ano e  instituiu as provas de aferição dos 2º, 5º e 8º 

anos  de  escolaridade)  exigiram  a  suspensão  de  trabalhos  em  curso  (designadamente  a 

elaboração das provas finais de Português e de Matemática de 4º e de 6º anos), a redefinição 

de prioridades quanto  às  atividades programadas para  2016  e  a  afetação de mais  recursos 

humanos  às  equipas  responsáveis  pela  elaboração  dos  instrumentos  de  avaliação  e  pela 

supervisão da classificação. 

Assim, e à  luz do novo quadro  legal em matéria de avaliação externa dos alunos do ensino 

básico, que também suspendeu o teste de Inglês Preliminary English Test (PET) for Schools, não 

se  concretizaram  as  ações  de  formação  de  supervisores  (Team  Leaders)  e  de  professores 

classificadores (Examiners) programadas, nem se procedeu à aplicação dos Testes Intermédios 

de Português, de Matemática e de Estudo do Meio para o 1º ciclo,  igualmente previstos no 

Plano de Atividades (PA) para 2016. 

Também por determinação  legal  (Despacho nº 13660‐M/2015, de 24 de novembro, e Lei nº 

16/2016, de 17 de junho) não foram elaborados os instrumentos de avaliação externa para fins 

de certificação profissional de docentes dos ensinos básico e secundário. 

Em virtude das circunstâncias enunciadas, e por escassez de recursos humanos, também não 

foi  possível  encetar/desenvolver  outras  atividades,  que,  apesar  de  não  serem  prioritárias, 

contribuiriam, sem dúvida, para a consecução da missão e das atribuições do Instituto, a saber: 

a revisão do Banco de Itens Interativo; a criação de uma biblioteca especializada em avaliação 
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(constituição de um arquivo em suporte físico e eletrónico); e a criação do Banco de Textos de 

Português (não obstante se terem concretizado algumas das ações programadas). 

Relativamente aos dois programas de cooperação  inicialmente previstos no PA, refira‐se que 

nenhum deles  se  concretizou. Por  razões alheias ao  Instituto, não  foi dada  continuidade ao 

programa de formação em Cabo Verde, ao abrigo do Protocolo Bilateral de Cooperação. Pese 

embora não ter sido prestado o serviço de auditoria das provas de Português para estrangeiros 

(provas EPE), no âmbito do programa de cooperação com o Camões – Instituto da Cooperação 

e  da  Língua,  I.P.,  importa  sublinhar  que  o  diálogo  estabelecido  entre  os  dois  Institutos  no 

decurso de 2016 abriu novas perspetivas para futuras colaborações. 

Destaque‐se, por último, a concretização de duas atividades que não estavam previstas no PA: 

a conceção de novos modelos de relatórios para reporte de informação qualitativa, por aluno 

e por escola, sobre os desempenhos nas provas de aferição (Relatório  Individual da Prova de 

Aferição  –  RIPA;  Relatório  de  Escola  da  Prova  de  Aferição  –  REPA);  a  aplicação  de  provas 

globais de Português e de Matemática em suporte digital a alunos do 4º e do 6º anos (Projeto 

e‐Assessment 1&2 – PeA 1&2). 

Considerando que as áreas de e‐Assessment e de e‐Marking constituem domínios prioritários 

do  trabalho de  reflexão  e de  investigação em  curso no  seio da  instituição, enquadrando‐se 

num  objetivo  estratégico  de  largo  alcance  que  consiste  na  generalização  da  avaliação  em 

suporte digital às provas nacionais,  refira‐se, pela mais‐valia que  representa, a aceitação da 

candidatura apresentada ao SAMA 2020 para o desenvolvimento de um projeto em parceria 

com a Direção‐Geral de Estatísticas da Educação e Ciência – «Escola 360 – Módulo de Provas 

de  Aferição  Eletrónicas»  –  com  a  duração  de  24 meses  (1/10/2016  a  30/09/2018).  Com  a 

concretização deste projeto, que resultará, em 2018, na aplicação das provas de aferição em 

suporte digital no 8º ano de escolaridade,  será possível desmaterializar  todo o processo de 

inscrição,  conceção,  classificação e publicação de  resultados,  reunindo dados que permitam 

equacionar o alargamento da medida às outras provas de avaliação externa.  

Ainda no âmbito da apresentação de candidaturas a programas de  financiamento, registe‐se 

que,  em  2016,  e  no  contexto  do  acordo de parceria  entre  Portugal  e  a Comissão  Europeia 

(Portugal 2020), o IAVE, I.P., se candidatou ao Programa Operacional Capital Humano (POCH) e 

ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR 03‐2016‐

65 – Eficiência Energética nos Edifícios da Administração Central. 

Da aceitação da candidatura apresentada ao POCH dependerá quer a definição do programa 

de formação quer o número das ações de formação para professores a realizar entre 2017 e 

2020. Com a finalidade de constituir uma bolsa estável de supervisores e de classificadores do 

ensino  básico  e  de  reforçar  a  do  ensino  secundário,  pretendendo‐se  abarcar  um  universo 

aproximado de 2100 supervisores  (1950 do ensino básico, e 150 do ensino secundário) e de 

31.050 classificadores  (27.450 do ensino básico, e 3600 do secundário), o plano alargado de 

formação  proposto  contempla  dois  domínios  considerados  prioritários:  a  formação  de 

professores  intervenientes no processo de  classificação das provas de avaliação externa e a 

formação  de  professores  em  construção  de  instrumentos  de  avaliação  e  em  análise  e 

interpretação de resultados. 
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O plano de  intervenção a definir para a  recuperação e  reabilitação do edifício ocupado pelo 

IAVE,  I.P.,  e,  consequentemente,  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho  dos  seus 

trabalhadores e colaboradores, dependerá também da aceitação da candidatura apresentada, 

no âmbito do «Aviso 21 – Administração Pública Eficiente 2016» promovido pelo  Fundo de 

Eficiência  Energética,  tanto mais que  o  estado de degradação  de  algumas  áreas do  edifício 

exige  intervenção  prioritária  e  com  impacto  financeiro.  Identificados  os  requisitos  para 

apresentação da candidatura ao Fundo de Eficiência Energética, e designado o Gestor Local de 

Energia, o IAVE, I.P., contou com o apoio técnico da empresa ADENE – Agência para a energia, 

a  qual  efetuou  uma  auditoria  energética,  tendo  elaborado  um  Plano  de Ação  de  Eficiência 

Energética  e  um  Diagnóstico  Energético,  peças  determinantes  para  a  apresentação  da 

candidatura em causa. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1. Provas de aferição, provas finais de ciclo e exames finais nacionais 

Em conformidade com a Carta de Solicitação nº 1/2016, do Secretário de Estado da Educação, 

a Direção de Serviços de Avaliação Externa assegurou a conceção, elaboração e validação dos 

instrumentos de avaliação externa (Informação‐Prova, Provas e Critérios de Classificação) para 

os  alunos  dos  ensinos  básico  e  secundário,  assegurando  ainda  a  adaptação  de 

enunciados/formatos para alunos com limitações sensoriais, por indicação do Júri Nacional de 

Exames. 

Pela primeira vez, conceberam‐se «provas híbridas», assentes num constructo pluridisciplinar 

(as provas com o código 25, Português e Estudo do Meio, e com o código 26, Matemática e 

Estudo do Meio, para o  2º  ano de  escolaridade),  as quais  se  enquadram num  processo de 

valorização da avaliação externa como ferramenta mobilizadora de uma visão do ensino capaz 

de  promover  aprendizagens  transdisciplinares  e  integradoras  de  saberes  tradicionalmente 

espartilhados numa única área disciplinar. Também pela primeira vez, as provas de aferição de 

Português contemplaram a avaliação da aprendizagem no domínio da oralidade. 

No caso das provas finais do 3º ciclo e dos exames finais nacionais do ensino secundário, para 

cada código  foram produzidas, no mínimo, quatro provas – 1ª Fase, 2ª Fase, Época Especial, 

prova(s) de reserva. 

Nos Quadros de 1 a 5, apresenta‐se a relação das disciplinas para as quais foram elaboradas 

provas de avaliação externa. 

Quadro 1 – Provas de aferição do ensino básico (fase única) 

Ciclo  Ano  Código  Disciplina 

1º   2º  
25  Português e Estudo do Meio

26  Matemática e Estudo do Meio

2º   5º  
55  Português

56  Matemática

3º  8º 
85  Português

86  Matemática

 

Quadro 2 – Provas finais do 3º ciclo (9º ano) 

Provas finais do 3º ciclo 

Código  Disciplina  1ª Fase  2ª Fase 
Época 
Especial 

91  Português      

92  Matemática      

93  PLNM (A2)    — 

94  PLNM (B1)    — 
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Quadro 3 – Tipo de adaptação de enunciado/formato das provas finais do 3º ciclo 

Tipo de adaptação de enunciado/formato por disciplina

 
Braille 

Digital com 
figuras 

Digital sem 
figuras 

Ampliado A3 

Português             

Matemática             

 

 

 

Quadro 4 – Exames finais nacionais do ensino secundário 

Código  Disciplina  1ª Fase  2ª Fase 
Época 
especial 

501  Alemão      — 
702  Biologia e Geologia        
706  Desenho A      — 

712  Economia A        
547  Espanhol         
714  Filosofia         
715  Física e Química A         
517  Francês       — 
719  Geografia A        

708  Geometria Descritiva A         
623  História A        
723  História B        
724  História da Cultura e das Artes        
550  Inglês       — 
732  Latim A       — 

734  Literatura Portuguesa        
835  Matemática Aplicada às Ciências Sociais        
635  Matemática A         
735  Matemática B         
639  Português        
239  Português (DA)       — 

839  PLNM (B1)     — 

 

 

 

 



 

IAVE, I.P. — Relatório de Atividades 2016    9 
 

Quadro 5 – Tipo de adaptação de enunciado/formato dos exames finais nacionais do ensino secundário 

Código  Disciplinas 
Tipo de adaptação 

DAISY  Braille 
Digital com 
figuras 

Digital sem 
figuras 

A3 

702  Biologia e Geologia  — —      

706  Desenho A   — —  —   

712  Economia A  —   —   

547  Espanhol   —  — —   

714  Filosofia   —   —   

715  Física e Química A   — —      

517  Francês   — —  —   

719  Geografia A          

623  História A          

723  História B    — — —  — 

550  Inglês    — — —  — 

732  Latim A    — — —  — 

734  Literatura Portuguesa  —   —   

835 
Matemática Aplicada 
às Ciências Sociais  

—        —    

635  Matemática A  — —      

639  Português          

 

 

2.2. Estudos internacionais 

O  IAVE,  I.P.,  coordena  a  participação  de  Portugal  em  cinco  estudos  internacionais:  PISA 

(Programme  for  International  Students  Assessment);  TIMSS  4º  ano  (Trends  in  International 

Mathematics and Science Study); TIMSS Advanced (que avalia o desempenho de alunos de 12º 

ano em Matemática e em  Física); PIRLS  (Progress  in  International Reading  Literacy  Study) e 

ICILS (International Compute rand Information Literacy Study). 

A participação de Portugal nos estudos internacionais permite recolher informação de enorme 

relevância, sobretudo porque os resultados desta participação constituem o único referencial 

externo de avaliação do sistema educativo nacional. Estes resultados permitem disponibilizar 

um  vasto  leque  de  dados/de  indicadores  que  são  essenciais  para  o  diagnóstico  do  nosso 

sistema educativo por referência aos de outros países e para o desenvolvimento de processos 

e estratégias de ensino conducentes à melhoria das aprendizagens. 

Tendo em conta estes fatores, bem como os propósitos do estudo ICILS (avaliação da literacia 

digital  e  dos  conhecimentos  e  competências  no  domínio  das  Tecnologias  de  Informação  e 

Comunicação dos  jovens com 13‐14 anos), o  IAVE,  I.P., considerou que Portugal não deveria 

perder a oportunidade de participar na segunda edição deste estudo internacional, atendendo 

à importância que este domínio assume na sociedade atual. 

Com o objetivo de obter apoio financeiro para a realização deste estudo, foi lançado um repto 

a mais de 200 empresas cuja atividade depende, de forma crescente, da existência de recursos 
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humanos altamente especializados e qualificados nas áreas das ciências e das  tecnologias e, 

em  particular,  na  área  da  informática,  para,  por  meio  da  sua  associação  ao  projeto,  se 

minimizar  o  impacto  financeiro  inerente  à  participação  de  Portugal  em  mais  um  estudo 

internacional. No entanto, como nenhuma das empresas contactadas  se mostrou disponível 

para  comparticipar  financeiramente  no  projeto,  a  opção  foi  a  de  financiar  a  realização  do 

estudo com recurso a receita própria. 

Com exceção do PISA, desenvolvido pela OCDE, os restantes estudos são desenvolvidos pela 

IEA  em  conjunção  com  a  Lynch  School  of  Education  do  Boston  College,  obedecendo  a 

metodologias  e  a  cronogramas  muito  específicos,  em  função  do  respetivo  ciclo  de 

desenvolvimento. O PISA tem um ciclo de três anos, o TIMSS de quatro anos, o PIRLS e o ICILS 

de  cinco  anos  (o  cronograma  do  TIMSS  Advanced  encontra‐se  em  fase  de  redefinição). 

Genericamente,  o  ciclo  de  desenvolvimento  destes  estudos  compreende  três  fases:  a  de 

preparação dos materiais; a de aplicação do estudo piloto e análise/validação dos itens novos; 

a de aplicação do estudo principal, análise dos resultados e publicação de relatórios. 

Assim, em 2016, além de se terem iniciado as tarefas de tradução e validação dos materiais e 

das  plataformas  tecnológicas  dos  estudos  piloto  do  ICILS  2018  e  PISA  2018,  e  de  se  terem 

concluído  os  relatórios  nacionais  relativos  aos  estudos  PISA  2015,  TIMSS  4º  ano  e  TIMSS 

Advanced  (volumes  I),  procedeu‐se  à  aplicação  dos  estudos  principais  PIRLS  2016  e  ePIRLS 

(Online Reading PIRLS – 1ª edição da versão eletrónica do estudo). 

No Quadro 6, apresentam‐se os dados  relativos ao número efetivo de estabelecimentos de 

ensino e de alunos envolvidos nas aplicações destes estudos. 

 

Quadro 6 – Participação nos estudos PIRLS 2016 e ePIRLS 

  PIRLS  ePIRLS 

Nº de alunos  5324  5324 

Nº de turmas  326  326 

Nº de estabelecimentos de ensino  220  220 

 

 

2.3.  Formação de professores  supervisores, de professores  classificadores  e  supervisão da 

classificação	

No âmbito das suas atribuições, a Direção de Serviços de Formação e Supervisão assegurou a 

formação de professores supervisores do ensino básico, em Portugal continental e nas Regiões 

Autónomas  dos  Açores  e  da Madeira  (entre  11  de  abril  e  2  de  junho),  e  a  supervisão  da 

classificação das provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos de escolaridade, das provas finais do 

3º ciclo e dos exames finais nacionais. Promoveu, igualmente, uma ativa articulação com o Júri 

Nacional  de  Exames  no  exercício  das  suas  competências  em  matéria  de  coordenação  do 

processo de classificação das provas de avaliação externa. 
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Para a  formação de professores  supervisores do ensino básico,  foram  criadas 43  turmas da 

ação  «Avaliar  para  aprender:  a  supervisão  e  a  avaliação  externa  das  aprendizagens»,  na 

modalidade de b‐learning, a cargo de 34 formadores, tendo sido certificados 1005 formandos 

(do 1º  ciclo; do 2º  ciclo – de Português e de Matemática; do 3º  ciclo  – de Português e de 

Matemática, dos 8º e 9º anos de escolaridade). 

O acompanhamento do processo de classificação dos  instrumentos de avaliação externa, que 

envolveu  19.070  classificadores,  585  supervisores  e  45  elementos  das  equipas  do  IAVE,  foi 

feito online com recurso à plataforma Moodle, tendo sido criadas para o efeito 807 disciplinas. 

No  âmbito  do  projeto  de  avaliação  na modalidade  de  e‐Assessment  contratualizado  com  a 

Associação  de  Estabelecimentos  do  Ensino  Particular  e  Cooperativo  –  PeA  1&2,  foram 

igualmente  criadas  4  turmas  de  formação  para  professores  classificadores  das  provas  de 

Português e de Matemática de 4º e de 6º anos de escolaridade, em regime de b‐learning, a 

cargo de 4 formadores, tendo sido certificados 115 formandos. A classificação das provas foi 

feita  em  regime  de  e‐Marking,  sendo  o  respetivo  acompanhamento  assegurado  por  8 

supervisores e 4 elementos das equipas do IAVE. 

Refira‐se,  por  último,  que,  em  novembro  de  2016,  a  Direção  de  Serviços  de  Formação  e 

Supervisão  iniciou  o  programa  de  formação  para  professores  em  avaliação  externa 

programado para 2017. Para a ação «Formação para formadores: o processo de classificação 

das provas de avaliação externa», foram criadas 3 turmas (1º ciclo; Português e Matemática do 

2º e do 3º ciclos), a cargo de 10 formadores, tendo sido certificados 95 formandos. 

 

 

2.4. Projeto e‐Assessment 1&2 

Em  2016,  decorreu  a  primeira  edição  do  Projeto  e‐Assessment  1&2  (PeA  1&2),  na  qual 

participaram 43 escolas do ensino particular e cooperativo,  tendo sido  inscritos 2444 alunos 

(1113 de 4º ano, e 1331 de 6º ano). 

O  PeA  1&2  é  um  projeto  de  avaliação  em  suporte  eletrónico  com  a  duração  de  três  anos 

escolares  (2015/2016  –  2017/2018),  que  resulta  de  um  Protocolo  de  Colaboração  entre  a 

Associação  de  Estabelecimentos  de  Ensino  Particular  e  Cooperativo  (AEEP)  e  o  IAVE,  I.P., 

assente  no  desígnio  de  desenvolver  e  cimentar  conhecimento  e  experiência  na  área  da 

avaliação eletrónica (e‐Assessment) e da classificação online (e‐Marking). 

Concretizando‐se  na  aplicação  em  suporte  digital  de  provas  globais  de  Português  e  de 

Matemática a alunos do 4º e do 6º anos, o PeA 1&2 é um projeto  inovador no contexto da 

avaliação de alunos, não só por as provas serem realizadas em regime de avaliação eletrónica 

(em  computador  ou  tablet),  mas  também  pelo  facto  de  serem  provas  não  públicas 

(diferentemente da prática  instituída na avaliação externa em Portugal). O  recurso a provas 

não  públicas  permitirá  a  realização  de  estudos  longitudinais,  assentes  na  comparação  dos 

resultados  ao  longo  de  um  dado  período  de  tempo  e  a  identificação  de  tendências  nesses 

resultados.  O  projeto  é  ainda  inovador  no  que  respeita  ao  processo  de 
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classificação/codificação,  feito em regime de e‐Marking, nomeadamente porque: os  itens de 

seleção  (escolha  múltipla,  associação,  ordenação  e  completamento)  e  alguns  itens  de 

construção (completamento e resposta curta) são codificados automaticamente pelo software 

da prova; os professores classificam respostas a  itens de construção (predominantemente de 

resposta  restrita e de  resposta extensa) e não provas  completas; o  sistema de  classificação 

online do IAVE (SCOI) permite a dupla classificação de itens, de forma a aferir a fiabilidade da 

classificação, permitindo  intervir, atempadamente, em casos de baixa consistência no padrão 

de classificações. 

Tal  como  referido na nota  introdutória,  este projeto não  estava previsto no PA, mas  a  sua 

concretização revestiu‐se da maior importância para o IAVE, I.P., não só pelas razões expostas, 

mas  também  pelo  feedback  da  participação  dos  vários  intervenientes  no  projeto  que  foi 

inequivocamente positivo,  tal  como  consta do  relatório de  execução da primeira  edição do 

PeA 1&2 de consulta restrita. 

 

 

2.5. Prova do conhecimento da Língua Portuguesa para aquisição da nacionalidade 

A  Prova  do  Conhecimento  da  Língua  Portuguesa  para  Aquisição  da  Nacionalidade  (PaN) 

destina‐se a certificar o conhecimento da  língua portuguesa, tendo por referência o nível A2 

do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), e integra três componentes 

na modalidade de Prova Escrita:  compreensão do oral,  compreensão da  leitura e expressão 

escrita. Em 2016, e pela primeira vez, a Prova Escrita foi realizada exclusivamente em formato 

de  e‐Assessment,  salvaguardando‐se  as  situações  excecionais  previstas  na  lei.  Para  os 

candidatos com idade igual ou superior a 60 anos que não saibam ler ou escrever, ou para os 

candidatos com graves problemas de saúde ou deficiências que impeçam a realização da Prova 

Escrita, a comprovação do conhecimento da  língua portuguesa pode ser feita por entrevista, 

na modalidade  de  Prova  Oral.  Além  do Ministério  da  Educação,  e  da  articulação  com  as 

Secretarias  Regionais  de  Educação  das  Regiões  Autónomas  dos  Açores  e  da  Madeira,  a 

realização da PaN em território nacional é protocolada com os Serviços do Registo do Instituto 

dos Registos e Notariado, I.P., e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Em 2016, e em conformidade com a Carta de Solicitação nº 3/2015 do Ministério da Educação 

e  Ciência,  de  30  de  setembro,  o  IAVE,  I.P.,  foi  responsável  pela  elaboração,  aplicação  e 

classificação da PaN,  tendo sido realizadas duas edições em  função do número de  inscrições 

rececionadas. 

No primeiro semestre, decorreu a primeira edição: a Prova Escrita foi aplicada a 4 de maio, em 

22  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública  do  ensino  básico  e  secundário,  tendo  sido 

realizada por 203 candidatos; a Prova Oral decorreu entre 20 e 30 de junho e foi aplicada a 43 

candidatos. 
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No  segundo  semestre de 2016, concretizou‐se a  segunda edição da PaN, nas  instalações do 

IAVE,  I.P., entre 12 e 14 de dezembro:  a Prova Escrita  foi  realizada por 152  candidatos e  a 

Prova Oral foi aplicada a 27 candidatos. 

 

 

2.6. Iniciativas IAVE  

Em conformidade com os objetivos estabelecidos para 2016, e com o desígnio de promover e 

alargar  a  discussão  sobre  as  matérias  relacionadas  com  a  educação,  em  geral,  e  com  a 

avaliação, em especial, dando simultaneamente a conhecer as atividades do Instituto, o IAVE, 

I.P., concretizou as seguintes iniciativas: 

 O seminário Avaliar para aprender, direcionado para os professores que desempenham 

funções  no  IAVE,  I.P.,  e  particularmente  para  os  coordenadores  e  os  autores  dos 

instrumentos  de  avaliação  externa,  a  cargo  de  Gordon  Stobart,  que  apresentou  a 

comunicação  «Assessment  for  learning:  how  to  link  class‐based  assessment  with 

external assessment» (instalações do Instituto, 28 de janeiro); 

 A 1ª Conferência  IAVE,  subordinada  ao  tema Avaliar para aprender:  contributos para 

uma cultura da avaliação»  (Auditório do Centro Científico e Cultural de Macau, 29 de 

janeiro – ver programa e outra documentação em www.iave.pt/np4/255.html); 

 A  edição  da  e‐news  mensal  do  IAVE,  com  a  agenda  das  principais  iniciativas  a 

desenvolver e uma síntese das atividades realizadas (a partir de fevereiro); 

 O  1º  Encontro  IAVE  –  Avaliação  externa:  desafios  e  partilha  de  conhecimentos,  que 

reuniu os membros do Conselho Diretivo, do Conselho Científico e representantes das 

equipas disciplinares (Auditório do Centro Científico e Cultural de Macau, 15 de abril); 

 O curso de formação «Avaliar para aprender: construção de instrumentos de avaliação e 

análise de resultados», destinado aos professores que desempenham funções no IAVE, 

I.P., designadamente aos  coordenadores e aos autores dos  instrumentos de avaliação 

externa (Costa de Caparica, 20 a 22 de outubro). 

 

 

2.7. Produção de relatórios 

Tal  como nos anos anteriores, o  IAVE,  I.P., disponibilizou às escolas  relatórios  técnicos  com 

informação  georreferenciada  (por NUTS  III, NUTS  II  e  a  nível  nacional)  sobre  os  resultados 

obtidos pelos alunos nas provas de avaliação externa (média da classificação; percentagem de 

respostas  com  pontuação  máxima;  percentagem  de  respostas  com  pontuação  nula; 

percentagem da classificação média em relação à cotação). 
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Para o reporte dos resultados obtidos pelos alunos nas provas de aferição do ensino básico, e 

com o propósito de contribuir para a caracterização dos desempenhos e para o diagnóstico de 

situações que  justifiquem a definição/adoção de estratégias de ação conducentes à melhoria 

das aprendizagens e do ensino, o  IAVE,  I.P., criou novos modelos de relatórios, quer para as 

escolas, com informações desagregadas por turma (Relatório de Escola da Prova de Aferição – 

REPA), quer para os  alunos  e  respetivos  encarregados de  educação  (Relatório  Individual da 

Prova  de  Aferição  –  RIPA),  fornecendo  informação  qualitativa  detalhada  sobre  os 

desempenhos por domínios (subdomínios) avaliados. Em anexo, apresentam‐se os modelos de 

cada um destes relatórios (Anexos 1 e 2). 

No contexto da participação de Portugal nos estudos internacionais de avaliação de alunos, os 

resultados dos  alunos portugueses  nos  estudos  TIMSS  2015  e  TIMSS Advanced  2015  foram 

apresentados no dia 29 de novembro (na Escola Secundária com 3º ciclo Padre António Vieira, 

em Lisboa) e os resultados no estudo PISA 2015 foram apresentados no dia 6 de dezembro (na 

Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra), tendo sido publicados os seguintes relatórios: 

 TIMSS 2015, volume I, Desempenhos em Matemática e em Ciências; 

 TIMSS Advanced 2015, volume I, Desempenhos em Matemática e em Física; 

 PISA 2015, volume I, Literacia Científica, Literacia de Leitura & Literacia Matemática. 

Em anexo, apresentam‐se os sumários executivos (Anexos 3, 4 e 5), podendo os relatórios ser 

consultados na página eletrónica do IAVE, I.P. (www.iave.pt/np4/255.html). 

 

 

2.8. Produção e publicação de materiais 

O IAVE, I.P., tal como planificado, procedeu à publicação de compilações atualizadas dos itens 

das provas das disciplinas de Matemática A, de Biologia e Geologia, de Física e Química A, do 

ensino secundário, e de Matemática do 3º ciclo, assim como publicou duas novas compilações: 

Economia A  – Questões  de  Exames Nacionais  2010‐2016  (10º  e  11º  anos)  e Geografia A  – 

Questões  de  Exames  Nacionais  2013‐2016  (10º  e  11º  anos).  As  novas  edições  apresentam 

resoluções e a explicação das respostas aos itens de escolha múltipla. 

 

 

2.9. Participação em conferências, reuniões e workshops 

Enquanto organismo  responsável pela coordenação da participação de Portugal nos estudos 

internacionais, o IAVE, I.P., assegurou a representação nacional nas reuniões promovidas pelas 

entidades responsáveis pela condução dos estudos internacionais de avaliação de alunos, quer 

nas de alto nível (nível de decisão), quer nas de acompanhamento e preparação dos estudos 

(nível técnico), a saber: 
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 2º Encontro dos Coordenadores Nacionais do estudo ICILS 2018 (Amesterdão, de 15 a 19 

de fevereiro); 

 6º Encontro de Coordenadores Nacionais dos estudos PIRLS e ePIRLS 2016 (Hong Kong, 

de 28 de fevereiro a 4 de março); 

 IERI  Spring  Academy  2016:  Using  TIMSS  and  PISA  data  for  secondary  analysis 

(Hamburgo, de 10 a 12 de maio); 

 41ª Reunião do PISA Governing Board (Paris, 14 de junho); 

 8º Encontro de Coordenadores Nacionais do TIMSS 2015 (Québec, de 19 a 23 de junho); 

 Workshop PISA 2015 (Princeton, de 25 a 27 de julho); 

 3ª  Reunião  de  Coordenadores  Nacionais  do  estudo  ICILS  2018  (Porto,  5  a  9  de 

setembro); 

 Assembleia  Geral  da  IEA  –  The  International  Association  for  the  Evaluation  of 

Educational Achievement (Oslo, de 10 a 13 de outubro); 

 42ª Reunião do PISA Governing Board (Brasília, de 17 a 19 de outubro); 

 4ª Reunião de Coordenadores Nacionais do estudo ICILS 2018 (Hamburgo, de 7 a 11 de 

novembro). 

Em  conformidade  com  os  objetivos  estabelecidos  para  2016,  e  dando  seguimento  a  uma 

política  já  instituída, o  IAVE,  I.P.,  continuou  a  incentivar  a participação dos  trabalhadores  e 

colaboradores do  Instituto em conferências, reuniões e workshops nacionais e  internacionais 

quer na área da avaliação e da conceção de instrumentos de avaliação de larga escala quer nas 

áreas de atuação dos serviços de suporte. 

A nível  internacional,  refira‐se a apresentação do poster «Where PISA  is  taking us: A  latent 

growth analysis of PISA literacy from 2000 to 2012», na ECER 2016 – European Conference on 

Educational  Research,  na  secção  Network  9:  Assessment,  Evaluation,  Testing  and 

Measurement (Dublin, 23 a 26 de agosto), sendo ainda de destacar a participação do IAVE, I.P., 

nos cursos/nas conferências seguintes: 

 Leadership  in  National  Assessment,  organizado  pelo  Cambridge  Assessment  da 

Universidade  de  Cambridge  (University  of  Cambridge,  Reino  Unido,  19  a  23  de 

setembro); 

 Introductory  Course  in  Language  Testing,  organizado  pela  ALTE  –  Association  of 

Language  Testers  in  Europe  (University  of  Cambridge,  Reino  Unido,  19  a  23  de 

setembro); 

 LinuxCon Europe, promovida por The Linux Foundation (Berlim, 4 a 6 de outubro); 
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 Social and Political Underpinnings of Educational Assessment: Past, Present and Future, 

conferência organizada pela Association for Educational Assessment (Limassol, Chipre, 

2 a 5 de novembro). 

A  nível  nacional,  o  IAVE,  I.P.,  além  de  ter  marcado  presença  na  maior  parte  dos  fóruns 

promovidos no âmbito do projeto aQueduto: Avaliação, qualidade e equidade em educação, 

desenvolvido  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  em  parceria  com  a  Fundação  Francisco 

Manuel dos Santos, fez‐se representar nos seguintes seminários e encontros: 

 Seminário Avaliar o  conhecimento gramatical, promovido pela Associação Portuguesa 

de Linguística (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 15 de fevereiro);  

 2º  Encontro  de  Literatura  Infantojuvenil  da  Lusofonia,  promovido  pela  Fundação  “O 

Século” (Auditório Comendador Rui Nabeiro, São Pedro do Estoril, 25 a 27 de fevereiro); 

 Seminário Currículo e Conhecimento – O que ensinar e como ensinar?, promovido pelo 

Conselho Nacional de Educação  (Auditório do Conselho Nacional de Educação, Lisboa, 

14 de março); 

 Eaquals  25th  Anniversary  International  Conference,  organizada  pela  associação 

Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (Lisboa, 21 a 23 de abril); 

 1º Seminário  Internacional Sala de Leituras do Futuro, promovido pela Escola Básica e 

Secundária  de  Vila  Cova,  Câmara  Municipal  de  Barcelos  e  Universidade  do  Minho 

(Auditório dos Paços do Concelho de Barcelos, 2 de julho); 

 3º Seminário de  Inovação no ensino/formação: a utilização de tecnologias nas práticas 

educacionais  em  escolas  inteligentes,  promovido  pelo  Citeforma  (Lisboa,  22  de 

setembro); 

 E‐ATP  2016  Conference  –  8th  Annual  European  Conference  –  Association  of  Teste 

Publishers (Lisboa, 28 e 30 de setembro); 

 Sessão  de  apresentação  das  medidas  de  promoção  do  Português  Língua  Global, 

organizada  pelo  Camões  –  Instituto  da  Cooperação  e  da  Língua,  I.P.  (Salão  Camões, 

Lisboa, 4 de outubro); 

 Sessão de lançamento da Rede de Escolas para a Educação Intercultural – parceria entre 

o Alto Comissariado para as Migrações, a Direção‐Geral de Educação e a Fundação Aga 

Khan Portugal, em colaboração com a Rede SIRIUS, a Bolsa de Formadores ACM e a rede 

RESMI (Escola Patrício Prazeres, Lisboa, 13 de outubro); 

 Fórum  Internacional  20  anos  da  Rede  de  Bibliotecas  Escolares  (Fundação  Caloust 

Gulbenkian, 14 de outubro); 

 Sessão de lançamento do Novo Portal de Serviços do Camões – Instituto de Cooperação 

e da Língua, I.P. (Lisboa, 8 de novembro); 
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 III Encontro Anual da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Escolas de Felgueiras 

–  Gestão  do  Currículo:  do  planeamento  à  prática  que  constrangimentos,  no  qual  o 

Presidente  do  Conselho  Diretivo  apresentou  a  comunicação  «Usar  os  resultados  da 

avaliação externa para promover o sucesso educativo» (Casa das Artes de Felgueiras, 22 

de dezembro). 

No contexto do acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia (Portugal 2020), que 

reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de  Investimento, e no âmbito das 

candidaturas que apresentou ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

(POCI)  e  ao  Programa  Operacional  Capital  Humano  (POCH),  o  IAVE,  I.P.,  participou  nas 

seguintes reuniões: 

 Evento Anual POCH (Programa Operacional Capital Humano) – Melhor Qualificação para 

maior Empregabilidade (16 de março);  

 4ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POCH – (27 de maio); 

 Worshop SAMA 2020 – Abertura de candidaturas ao Sistema de Apoio à Modernização e 

Capacitação da Administração Pública (20 de junho); 

 Sessão  de  esclarecimento  sobre  o  Aviso‐Concurso  Programa  Operacional 

Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso  de  Recursos  –  POSEUR  03‐2016‐65  –  Eficiência 

Energética nos Edifícios da Administração Pública Central (17 de novembro); 

 5ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POCH (28 de novembro). 
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3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

3.1. Recursos humanos	

São órgãos do IAVE, I.P., tal como definidos na sua lei orgânica, o Conselho Diretivo, composto 

por um presidente e dois vogais, o Fiscal Único, o Conselho Geral e o Conselho Científico. 

O  modelo  de  estrutura  interna  do  Instituto  abrange  a  Direção  de  Serviços  de  Avaliação 

Externa,  a  Direção  de  Serviços  de  Formação  e  Supervisão  (as  duas  unidades  orgânicas 

nucleares),  a  Divisão  de  Gestão  e  Administração  (unidade  orgânica  flexível),  a  Equipa 

Multidisciplinar de Gestão de Projetos e de  Informação e a Equipa Multidisciplinar de Gestão 

Documental. Além destas, existe ainda a Equipa dos Estudos Internacionais (embora não esteja 

consignada formalmente nos Estatutos), coordenada por um Vogal do Conselho Diretivo. 

As duas unidades orgânicas nucleares  são maioritariamente  compostas por professores dos 

ensinos básico e secundário, que, em regime de mobilidade parcial ou total, exercem funções 

relativas  à  conceção  dos  instrumentos  de  avaliação  externa,  à  organização  de  sistemas  de 

informação necessários à produção dos mesmos, à organização de ações de  formação para 

classificadores e supervisores e à supervisão da classificação. 

A 31 de dezembro de 2016, a contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo 

a modalidade de vinculação, era a que se apresenta no Quadro 7. 

Quadro 7 – Recursos Humanos no final de 2016 

Grupo/cargo/carreira/Modalidades de 
vinculação 

CT em Funções 
Públicas por tempo 
indeterminado 

Comissão de Serviço 
no âmbito do Código 

do Trabalho 

Dirigente superior de 1º grau  ―  1 

Dirigente superior de 2º grau  ―  2 

Dirigente intermédio de 1º grau  ―  2 

Técnico Superior  8  ― 

Assistente Técnico  10  ― 

Técnico de Informática  3  ― 

Docentes do Ensino Básico e Secundário 
em regime de mobilidade total 

12  ― 

 

Refira‐se  que,  em  janeiro  de  2016,  se  procedeu  à  designação  dos Diretores de  Serviços  de 

Avaliação Externa e de Formação e Supervisão, concluindo‐se o processo de  recrutamento e 

seleção  de  dirigentes  intermédios  de  1º  grau  aberto  pelo  Aviso  (extrato)  nº  11248/2015, 

publicado no Diário da República, 2ª série, nº 193, de 2 de outubro. 

No decurso de 2016, seis trabalhadores concluíram com sucesso o período experimental (três 

assistentes  técnicos,  um  técnico  de  informática  e  dois  técnicos  superiores),  registando‐se, 

ainda, o regresso de um assistente técnico (que se encontrava em situação de mobilidade) e a 

saída por mobilidade de uma técnica superior (na área da assessoria jurídica). 
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A  falta de  recursos humanos, quer na área da análise estatística e do  tratamento de dados, 

quer na área da assessoria de imprensa e de imagem e comunicação, determinou o recurso à 

aquisição de serviços, em regime de avença, uma vez que não se  identificaram trabalhadores 

em situação de requalificação com perfil adequado para o desempenho destas funções. 

No  que  diz  respeito  à  formação  profissional,  importa  registar  que,  embora  não  tenha  sido 

estabelecido  um  plano  de  formação  para  2016,  foram  vários  os  trabalhadores  que 

frequentaram ações de formação promovidas por entidades externas, além de, a nível interno, 

se  ter programado um  curso de  formação  (8 horas), entre 15 e 19 de  fevereiro, a  cargo da 

Fujitsu Portugal, para familiarizar os trabalhadores/colaboradores com a plataforma de gestão 

documental SmartDocs v4 (SmartMEC). 

No Quadro 8, apresenta‐se a relação das ações de formação frequentadas, por trabalhador. 

Quadro 8 – Ações de formação frequentadas pelos trabalhadores em 2016 

Designação da 
ação de formação 

Nº de 
horas 

Período de 
realização 

Instituição 
Nº de 

trabalhadores 
participantes 

Curso de Word Expert  22 h 
Fevereiro 
e março 

Formabase – Formação 
Informática, Lda. 

3 

Curso de Excel  20 h 
Fevereiro
e abril 

 

Formabase – Formação 
Informática, Lda. 

1 

Curso de Outlook  16 h 
Junho 
e julho 

Formabase – Formação 
Informática, Lda. 

1 

Novo Código do Procedimento 
Administrativo 
 

18 h  Maio 
Sindicato dos Quadros do 
Estado e Entidades com 
Fins Lucrativos  

1 

Processamento de 
vencimentos e ajudas de custo 

28 h  Junho  INA  1 

Modelos de equações 
estruturais 

9 h  Outubro  Universidade Aveiro  1 

Regimes de pensões dos 
trabalhadores em funções 
públicas 

21 h  Novembro  INA  1 

Regime de parentalidade: a 
proteção na maternidade, 
paternidade e adoção 

14 h  Novembro  INA  1 

Saber fazer ajustes diretos  14 h  Novembro  INA  1 

Gestão de ativos patrimoniais  21 h  Dezembro  INA  1 

Recrutamento de Pessoas na 
Administração Pública 

28 h  Dezembro  INA  1 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA/RH 2016 
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3.2. Recursos financeiros 

Enquanto instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, 

dotado  de  autonomia  pedagógica,  científica,  administrativa  e  financeira  e  de  património 

próprio, o IAVE, I.P., dispõe das receitas provenientes das dotações que  lhe são atribuídas no 

Orçamento do Estado e das receitas próprias, sendo que estas últimas apresentam oscilações 

significativas  dada  a  natureza  dos  serviços  que  permitem  gerar  receita  própria  (vendas  da 

Livraria Online do  IAVE, contratualização de  serviços na área da avaliação e da  formação de 

professores). 

Nos Quadros 9 e 10, apresenta‐se de forma sintética a distribuição da despesa por atividade e 

a execução orçamental após cativações e reservas, respetivamente. 

Quadro 9 – Orçamento para 2016 por atividade 

Atividades*  Dotação  Execução  Taxa de execução 

200 – Exames e Provas Aferidas do 
Ensino Básico e Secundário 

1.139.774 €  1.139.694 €  99,99% 

201 – Inovação e Desenvolvimento 
Curricular (Estudos Internacionais) 

401.658 €  401.652 €  100,00% 

258 – Gestão Administrativa  1.935.767 €  1.934.563 €  99,94% 

TOTAL  3.477.199 €  3.475.909 €  99,96% 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA 2016 

*De acordo com o Anexo V da Circular Série A, Nº 1379 – OE 2016 

 

 

Quadro 10 – Execução orçamental após cativações e reservas 

Orçamento  Dotação  Execução  Taxa de execução 

Funcionamento  3.172.885 €  3.172.150 €  99,98% 

Receita própria  285.976 €  285.421 €  99,81% 

SAMA  18.338 €  18.338 €  100,00% 

TOTAL  3.477.199 €  3.475.909 €  99,96% 

Fonte: IAVE, I.P. – DGA 2016 
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Relatório Individual das Provas de Aferição 

Nome ANA … 
 

Ano de escolaridade 8º Turma XX Doc. Identificação nº 000999 
 

Estabelecimento de ensino Escola Básica de … 
 

Provas realizadas 
Português  
Matemática  

 

Como ler o Relatório Individual das Provas de Aferição (RIPA) 

O RIPA apresenta uma descrição do desempenho nas provas realizadas.  

Para cada área disciplinar ou disciplina, foram considerados domínios de aprendizagem de 
acordo com os documentos curriculares em vigor.  

Para cada domínio, o desempenho é caracterizado segundo quatro categorias: 

 CONSEGUIU…  
(respondeu de acordo com o esperado, ou fê-lo com falhas pontuais) 

 
 REVELOU DIFICULDADE EM…  

(mostrou dificuldades na resposta) 
 
 NÃO CONSEGUIU…  

(não respondeu de acordo com o esperado) 
 
 NÃO RESPONDEU AO ITEM OU AOS ITENS EM QUE TINHA DE…  

(não apresentou qualquer resposta) 

 

 

As informações apresentadas neste relatório devem ser lidas como um complemento das que foram 
obtidas durante o processo de avaliação interna. Deve ter-se ainda em atenção que, tendo estas provas 
um caráter pontual, fatores externos à sua realização podem ter condicionado o desempenho descrito.  

Assim, considera-se importante verificar se a informação gerada por estas provas é consistente com a 
informação recolhida ao longo do ano. Caso se observem desvios significativos em relação ao perfil que o 
professor traçou, baseado na sua avaliação em contexto de sala de aula, estes resultados devem ser lidos 
com especial reserva. Recomenda-se, por isso, que, nessas situações, se valorizem registos posteriores, 
os quais poderão confirmar, ou contrariar, as informações apresentadas neste relatório.  

Sugere-se ainda que, a partir da leitura destes resultados, os professores, em conjunto com os alunos, os 
pais e os encarregados de educação, se envolvam na implementação de estratégias que ajudem a 
consolidar os pontos fortes e a superar as dificuldades diagnosticadas. 
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PORTUGUÊS 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

COMPREENSÃO 
DO ORAL 

Conseguiu reter informação apresentada no texto ouvido, mas não conseguiu fazê-lo 

de forma sistemática. 

Não conseguiu interpretar a informação que ouviu. 

LEITURA 

Revelou dificuldade em estabelecer relações entre as informações referidas nos 

textos. 

Conseguiu interpretar e integrar nas respostas as ideias e as informações contidas no 

texto narrativo, mas não conseguiu compreender aspetos relativos à caracterização 

de personagens. Deve reler o texto para verificar se identificou toda a informação 

necessária. Por vezes, a informação de que precisamos para uma resposta completa 

encontra-se em diferentes partes do texto. 

Conseguiu analisar e avaliar o conteúdo e a linguagem dos textos, mas não 

conseguiu fazê-lo de forma sistemática. 

GRAMÁTICA 

Conseguiu classificar a palavra «que» como pronome ou como conjunção. 

Não conseguiu selecionar as formas verbais adequadas aos contextos frásicos dados. 

Não conseguiu identificar, num conjunto de frases, as expressões que desempenham 

a função sintática de sujeito. 

Conseguiu substituir grupos nominais pelas formas adequadas do pronome pessoal, 

numa frase em que a forma verbal se encontra no condicional e numa frase em que 

a substituição implica a contração de dois pronomes pessoais. 

Conseguiu reescrever uma frase, substituindo uma locução conjuncional 

subordinativa causal pela conjunção «como», da mesma subclasse. 

Não conseguiu reconhecer e estabelecer relações semânticas de hiponímia-

hiperonímia e de meronímia-holonímia entre palavras. 
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DOMÍNIO Desempenho 

ESCRITA 

Quanto aos parâmetros «Tema e tipologia» e «Coerência e pertinência da 

informação», revelou dificuldade em cumprir a instrução para escrever um texto 

narrativo sobre o tema dado, em integrar os tópicos fornecidos para a elaboração do 

texto e em apresentar informação clara. 

Em relação ao parâmetro «Estrutura e coesão», revelou dificuldade em organizar o 

texto. Antes de começar a escrever, pode ser muito útil fazer um plano do texto. 

No que diz respeito ao parâmetro «Repertório vocabular», revelou dificuldade em 

utilizar um vocabulário adequado. 

Relativamente aos parâmetros «Morfologia e sintaxe», «Pontuação» e «Ortografia», 

revelou dificuldade em aplicar as regras de pontuação, deu alguns erros ortográficos 

e não conseguiu escrever frases bem construídas. Não deve esquecer‑se de que o 

texto só fica terminado depois de uma revisão cuidada, para, por exemplo, verificar 

a correção ao nível da construção das frases. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

OBSERVAÇÕES  

 

DOMÍNIO Desempenho 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

Não conseguiu escrever  cinco números reais por ordem crescente. 

Não conseguiu determinar dois números naturais cujo quociente é igual a uma dada 

dízima infinita periódica. 

Não conseguiu indicar quais são os números naturais, maiores do que 200 e menores 

do que 350, cuja raiz quadrada é um número racional; apenas indicou os números 

naturais cujos quadrados satisfazem essa condição. 
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DOMÍNIO Desempenho 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

Não conseguiu resolver um problema envolvendo o cálculo do volume de um cubo, 

dada a área total desse cubo. 

Conseguiu resolver um problema envolvendo a semelhança de triângulos e um 

problema envolvendo o teorema de Pitágoras.  

Não  conseguiu resolver um problema envolvendo áreas de figuras semelhantes, pois 

considerou que a razão entre as áreas é igual à razão entre os comprimentos. Deve 

rever as relações entre os comprimentos, os perímetros e as áreas de figuras 

semelhantes. 

Conseguiu determinar a imagem de um objeto por uma translação associada a um 

vetor, mas não conseguiu determinar o objeto cuja imagem é dada pela translação 

associada a um outro vetor. 

Não conseguiu resolver um problema envolvendo as amplitudes dos ângulos internos 

de um polígono. 

FUNÇÕES, 
SEQUÊNCIAS E 

SUCESSÕES 

Não respondeu ao item ou aos itens em que tinha de determinar o ponto de 

intersecção de duas retas concorrentes e relacionar paralelismo com declive. 

ÁLGEBRA 

Não respondeu ao item ou aos itens em que tinha de multiplicar corretamente dois 

polinómios, desenvolver o caso notável da multiplicação e apresentar o polinómio na 

forma reduzida. 

Conseguiu reconhecer o desenvolvimento de casos notáveis da multiplicação. 

Não conseguiu aplicar a regra da multiplicação de duas potências com o mesmo 

expoente, nem escrever uma potência de expoente negativo equivalente à expressão 

obtida.  

Conseguiu reconhecer, no contexto de um problema, que a constante de 

proporcionalidade é igual ao coeficiente da respetiva função de proporcionalidade 

direta.  

Conseguiu desembaraçar a equação de parênteses e de denominadores, mas 

cometeu um erro ao isolar os termos com a incógnita. 

Conseguiu resolver um problema envolvendo uma função afim, mas não conseguiu 

interpretar o significado da constante dessa função no contexto do problema. 

ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO 

DE DADOS 

Não conseguiu resolver um problema envolvendo o cálculo da média aritmética de 

um conjunto de dados numéricos, nem identificar a mediana de outro conjunto de 

dados numéricos. 
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Relatório de Escola das Provas de Aferição 

 

Estabelecimento de ensino  
 

Código DGEEC   Ano de escolaridade 5º 
 

Provas realizadas Português e Matemática  

 
 
 

Como ler o Relatório de Escola das Provas de Aferição (REPA) 

 
O Relatório de Escola das Provas de Aferição (REPA) resulta de uma agregação da informação 
apresentada nos Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA), considerando a ocorrência 
das categorias aí definidas: 
 

 Conseguiu responder de acordo com o esperado, ou fê-lo com falhas pontuais (indicador C); 

 Revelou dificuldade na resposta (indicador RD); 

 Não conseguiu responder de acordo com o esperado (indicador NC). 
 

A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das 
categorias de desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor 
não está representado. 

O REPA integra diferentes níveis de agregação da informação, sendo composto por: 

a) Ficha informativa por Escola — apresenta-se informação, para cada domínio, por Escola 
não agrupada e Turma(s) ou por Agrupamento de Escolas e Escolas e respetivas Turmas; 

b) Ficha informativa por Turma — apresenta-se informação por domínio e por conteúdo, de 
acordo com o objeto de avaliação de cada prova. 

 

Na ficha informativa por Escola, apenas são apresentados resultados para as turmas com 10 ou 
mais alunos que a ela possam ser associados, de acordo com a informação registada pelas 
escolas. No entanto, os valores apresentados para as Escolas contemplam os resultados da 
totalidade dos alunos. 
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DISCIPLINA/DOMÍNIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTABELECIMENTO(S) DE 
ENSINO 

Português 
 

Matemática 

C
o

m
p

re
en

sã
o

 d
o

 O
ra

l 

Le
it

u
ra

 

G
ra

m
át

ic
a 

Es
cr

it
a 

 

N
ú

m
er

o
s 

e 
O

p
er

aç
õ

es
 

G
eo

m
et

ri
a 

e 
M

ed
id

as
 

Á
lg

e
b

ra
 

O
rg

an
iz

aç
ão

 e
 T

ra
ta

m
en

to
 d

o
s 

D
ad

o
s 

 

NACIONAL 

C 71,5 50,5 30,9 80,5  12,1 21,0 20,7 21,4 

RD 18,0 42,5 49,4 15,1  27,8 38,6 12,1 55,3 

NC 10,4 7,0 19,6 4,0  60,0 40,2 66,5 22,0 

 

Escola xxx
 

C 73,0 56,8 48,6 94,6  27,0 48,6 35,1 45,9 

RD 13,5 40,5 43,2 2,7  27,0 32,4 16,2 43,2 

NC 13,5 2,7 8,1 0,0  45,9 18,9 48,6 10,8 

           

TURMA 5A 

C 81,2 62,5 50,0 93,8  37,5 37,5 43,8 37,5 

RD 6,2 37,5 43,8 6,2  6,2 31,2 12,5 50,0 

NC 12,5 0,0 6,2 0,0  56,2 31,2 43,8 12,5 

           

TURMA 5B 

C 66,7 52,4 47,6 95,2  19,0 57,1 28,6 52,4 

RD 19,0 42,9 42,9 0,0  42,9 33,3 19,0 38,1 

NC 14,3 4,8 9,5 0,0  38,1 9,5 52,4 9,5 

           

 

5º ano | Português e Matemática  

Helder Sousa
Texto digitado
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Estabelecimento de ensino 
 

Código DGEEC   Turma A  
 

 

 
 

Desempenho 

 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C RD NC 

 

PORTUGUÊS    
    

COMPREENSÃO DO ORAL 52,9 41,2 5,9 

Reter informação explícita 52,9 41,2 5,9 

LEITURA 29,4 64,7 5,9 

Localizar informação explícita 29,4 52,9 17,6 

Fazer inferências diretas 58,8 23,5 17,6 

Interpretar e integrar ideias e informações 35,3 58,8 5,9 

Analisar e avaliar o conteúdo e a linguagem dos textos 76,5 23,5 0,0 

GRAMÁTICA 11,8 64,7 23,5 

Morfologia: conjugar verbos 29,4 47,1 23,5 

Classes de palavras: distinguir adjetivos de advérbios 29,4 70,6 0,0 

Sintaxe: selecionar formas verbais adequadas a contextos frásicos 100,0 0,0 0,0 

Sintaxe: substituir grupos nominais pelas formas adequadas do pronome pessoal 17,6 35,3 47,1 

Sintaxe: reconhecer frases em que a vírgula é utilizada para isolar o vocativo 0,0 5,9 94,1 

ESCRITA 82,4 17,6 0,0 

Respeitar a extensão proposta 94,1 5,9 0,0 

Cumprir a instrução quanto ao tema e ao tipo de texto 100,0 0,0 0,0 

Redigir com coerência e apresentando informação pertinente 100,0 0,0 0,0 

Redigir um texto bem estruturado e articulado e revelando domínio dos mecanismos de 

coesão textual 
82,4 17,6 0,0 

Redigir com correção morfológica e sintática 100,0 0,0 0,0 

Aplicar regras de pontuação 76,5 23,5 0,0 

Utilizar vocabulário variado e adequado 94,1 5,9 0,0 

Escrever com correção ortográfica 70,6 5,9 23,5 

5º ano | Português e Matemática  
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Estabelecimento de ensino 
 

Código DGEEC   Turma A  
 

 
Desempenho 

 

DOMÍNIOS 

Conteúdos 

C RD NC 

 

MATEMÁTICA    
    

NÚMEROS E OPERAÇÕES 11,8 17,6 70,6 

Números naturais 11,8 11,8 76,5 

Números racionais não negativos 11,8 23,5 64,7 

GEOMETRIA E MEDIDA 17,6 29,4 52,9 

Propriedades geométricas 17,6 35,3 47,1 

Medida 5,9 23,5 70,6 

ÁLGEBRA 11,8 11,8 76,5 

Expressões algébricas 11,8 11,8 76,5 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 23,5 47,1 29,4 

Representação e tratamento de dados  23,5 47,1 29,4 

 
 
 
 
 
 
 
Nota técnica 

1. De acordo com a informação registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada turma com 

10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.  
 

2. Valores em percentagem da frequência relativa de alunos que obteve cada um dos desempenhos, por domínio e 

conteúdo avaliado nas provas. 
 

3. C - Conseguiu… (o aluno respondeu de acordo com o esperado, ou fê-lo com falhas pontuais); RD - Revelou 

dificuldades… (o aluno mostrou dificuldades na resposta); NC - Não conseguiu… (o aluno não respondeu de 

acordo com o esperado) 
 

4. A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias de 

desempenho C, RD e NC corresponde à categoria não respondeu, cujo valor não está representado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – TIMSS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O TESTE… 
… TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) avalia a literacia em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O TIMSS é promovido pela IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) desde 1995 com periodicidade quadrianual: 

 
Portugal participou nas edições de 1995, 2011 e 2015. 

MATEMÁTICA 

 
Números 

 
Geometria e 

Medida 

 
Apresentação 

de Dados 

CIÊNCIAS 

 
Ciências 
da Vida 

 
Ciências  
Físicas 

 
Ciências  
da Terra 

  CONHECER APLICAR

 RESULTADOS INTERNACIONAIS … 
 50 países + 6 regiões em benchmarking 

 10 000   20 000   250 000    300 000 
 

RACIOCINAR

SGP 
HKG 
KOR 
JPN 
 

ENG
 IRL 

PRT 
USA 
DNK

K 

NZL 
FRA 
TUR 
ARE 
ZAF 
 

FRA 
TUR 
CYP 
ARE 

 
F 

ESP 
ITA 
PRT 
NZL 
 

SGP 
KOR 

RUS  

 MATEMÁTICA                CIÊNCIAS .  

SUMÁRIO  EXECUTIVO  TIMSS 2015 – PORTUGAL

matemática e em ciências de alunos do 4.º ano de escolaridade: 

JPN



 

Média Nacional 

 RESULTADOS NACIONAIS … 

Amostra: aleatória multi-etapa (NUTS III; Natureza Administrativa das Escolas) 
 

 

 Evolução de Resultados (1995-2015):  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Resultados 2015 por NUTS III 
 

                Matemática                     Ciências 

 

 

 

Matemática 1995 - 2015  99 pontos 

 2011 - 2015  9 pontos 

Ciências 1995 - 2015  56 pontos 

 2011 - 2015  14 pontos 

Média Nacional 

 
   

217 (198 públicas + 19 particulares e cooperativas) 

  

   307 (75% ≥ 40 anos; 87% ♀) 

  

   4065 

 

   4693 (9,9 anos; 51% ♂) 

    A. M. Lisboa: 23% 

    A. M. Porto: 15% 

    Outras NUTS III: 2-4 % 

  

=
 

Distribuição das  

«Escolas TIMSS» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – TIMSS Advanced 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO EXECUTIVO TIMSS Advanced 2015 – PORTUGAL

 O TESTE… 
…TIMSS Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study−Advanced) avalia 
conhecimentos e competências em matemática avançada e em física de alunos a frequentar 
o ano terminal do ensino secundário em cursos que dão acesso a carreiras nas áreas das 
ciências, tecnologias, engenharias e matemática. 
 

 
O TIMSS Advanced é promovido pela IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) tendo sido realizado em 1995, 2008 e 2015: 

 
Portugal participou pela primeira vez no TIMSS Advanced em 2015. 

 RESULTADOS INTERNACIONAIS … 
 9 países (SVN, USA, FRA, ITA, LBN, NOR, PRT, RUS e SWE) 
 

 3000    5000    56 000 
                                       Matemática      Física 

  
ITA SWE NOR SVN FRA PRT RUS USA LBN RUS 6h+

FRA ITA LBN USA SWE PRT NOR RUS SVN
350 400 450 500 550

Escala 
TIMSS 



 RESULTADOS NACIONAIS … 

Amostra: aleatória multi-etapa (NUTS III; Natureza Administrativa das Escolas) 

 Distribuição Escolas Matemática 

    Distribuição Escolas Física 

         Resultados em Matemática Resultados em Física 

221 (209 públicas + 12 particulares e cooperativas) 

(Taxa de Amostragem: 43%) 

327 (90% ≥ 40 anos; 74% ♀)

   4068 (18 anos;55% ♀) 

(Taxa de Amostragem: 13%) 

A. M. Lisboa: 14% da amostra 

A. M. Porto: 12% da amostra 

Outras NUTS III: 1 - 6 %

Média Nac. 

Média Nac. 

149 (140 públicas + 9 particulares e cooperativas) 

(Taxa de Amostragem: 53%) 

149 (86% ≥ 40 anos; 57% ♀)

1783 (18 anos; 23% ♀)

(Taxa de Amostragem: 32%) 

A. M. Lisboa: 20% da amostra 

A. M. Porto: 13% da amostra 

Outras NUTS III: 0,2 - 6%

≡
≡

≡

≡

≡

≡

≡ ≡

As unidades territoriais identificadas com o sím-
bolo ‘≡’ têm menos de cinco escolas com Física, 
pelo que as inferências não são caucionáveis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – PISA 2015 

 



SUMÁRIO EXECUTIVO – PISA 2015 

O TESTE… 

… PISA (Programme for International Student Assessment) avalia se os alunos de 15 anos, de todas as modalidades 

de educação e formação, conseguem mobilizar os seus conhecimentos e competências de leitura, matemática 

ou ciências na resolução de situações relacionadas com o dia a dia das sociedades contemporâneas. 

 

LITERACIA CIENTÍFICA  LITERACIA LEITURA  LITERACIA MATEMÁTICA 

 
Capacidade de um indivíduo para se 

envolver em questões sobre ciência 

e compreender ideias científicas, 

como um cidadão reflexivo, sendo 

capaz de participar num discurso ra-

cional sobre ciência e tecnologia. 

 

 
Capacidade de um indivíduo compreen-

der, utilizar, refletir e se envolver na lei-

tura de textos escritos, com a finalidade 

de atingir os seus objetivos, de desenvol-

ver os seus conhecimentos e o seu po-

tencial e de participar na sociedade. 

 

 
Capacidade de um indivíduo for-

mular, aplicar e interpretar a mate-

mática em contextos diversos e for-

mular juízos e decisões fundamen-

tadamente, como cidadão partici-

pativo, empenhado e reflexivo. 

     

O PISA é promovido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) desde 2000 

com periodicidade trianual: 

 

Em cada ciclo, o teste do PISA avalia os três domínios, com enfâse num domínio principal. Em 2015, o domínio 

principal foi a literacia científica. 

 
 
 

RESULTADOS INTERNACIONAIS 

   72 países e economias 

 17 565      95 000    143 000    509 000 

 

 

LITERACIA CIENTÍFICA 
 

  
 

Explicar  Avaliar  Interpretar Localizar  Interpretar  Avaliar Formular  Aplicar  Interpretar 

SNG (556) 

JPN (538) 

EST (534) 

TPE (532) 

FIN (531) 

… 

DNK (502) 

POL (501) 

      PRT (501)17.º  

NOR (498) 

EUA (496) 

AUT (495) 

FRA (495) 

SWE (493) 

ESP (493) 

TUN (386) 

MKD (384) 

KSV (378) 

DZA (376) 

DOM (332) 



 

LITERACIA DE LEITURA 

 

 
  

 

 

LITERACIA MATEMÁTICA 

 

  
 

 

 
 

RESULTADOS NACIONAIS 

 

Amostra: aleatória multi-etapa (NUTS III; Natureza Administrativa das Escolas) 

  

                                                 

MKD (352) 

DZA (350) 

KSV (347) 

LBN (347) 

SNG (535) 

HKG(527) 

CAN (527) 

FIN (526) 

IRL (521) 

TPE (497) 

EUA (497) 

ESP (496) 

RUS (495) 

B-S-J-G (494) 

… 

FRA (499) 

BEL (499) 

        PRT (498) 18.º  

GBR (498) 

SNG (564) 

HKG(548) 

MAC (544) 

TPE (542) 

JPN (532) 

TUN (367) 

KSV (362) 

DZA (360) 

DOM (328) 

FRA (493) 

GBR (492) 

CZE (492 

        PRT (492)22.º 

ITA (490) 

Distribuição «Escolas PISA»  
        

246 (222 públicas + 24 particulares e cooperativas) 

          (Taxa Amostragem: 24%) 

 4228 (M = 46,7 anos; 72% ♀) 

  

  6881 

 

  7325 (M = 15,8 anos; 50% ♂)  

            (Taxa Amostragem: 7,5%) 

    R. A. Açores: 21% (sobreamostragem) 

    A. M. Lisboa: 18% 

    A. M. Porto: 13% 

    Outras NUTS III: 1-4,5 % 

  



Evolução de Resultados (2000 – 2015)                        Resultados 2015 por NUTS III 

 

Literacia Científica 
 

 

 

                                              
 

Literacia de Leitura 

 
 

                     
                        

Literacia Matemática 
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