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Fundamentos para uma estratégia para a avaliação externa em Portugal (II)

Paula Simões – Diretora de Serviços de Avaliação Externa do IAVE
Luís Pereira dos Santos – Presidente do Conselho Diretivo do IAVE

A situação excecional vivida nos três últimos meses do ano escolar de 2019/2020, causada pela pandemia 

de Covid-19, e a suspensão das atividades presenciais nas escolas no dia 16 de março de 2020, teve como 

consequência, durante o período em causa, a implementação de soluções de recurso de ensino a distância, 

muito diferenciadas e condicionadas pelas estruturas e pelos meios materiais disponíveis em cada 

estabelecimento escolar.  Ler mais...

Estudo Diagnóstico para 
Aferição das Aprendizagens

Os resultados do estudo diagnóstico (ED) 

para aferir o impacto do primeiro 

confinamento nas aprendizagens, foram 

apresentados dia 29 de março pelo 

Presidente do IAVE, Luís Santos, numa 

conferência de imprensa conjunta com 

o Secretário de Estado Adjunto da Educação, 

João Costa.  Ler mais...

O PAR não PÁRa!

O Projeto de Acompanhamento dos 

Relatórios de Avaliação Externa (PAR), 

abruptamente interrompido pelas 

vicissitudes pandémicas, retomou a sua 

intervenção no terreno e não parou! 

Ler mais...

Atividades da DSFS

No cumprimento das suas atribuições, a Direção de Serviços de Formação e Supervisão (DSFS), desde 

novembro de 2020, assegurou a formação de professores totalmente online através da plataforma Moodle 
do IAVE. Todas as ações que anteriormente incluíam componente presencial, devido ao contexto pandémico 

da COVID-19, foram reajustadas para o regime e-learning.  Ler mais...

 

24 Anos de Avaliação TIMSS em Portugal: 
4.º Ano de Escolaridade

Anabela Serrão e Alexandra Duarte

O TIMSS 2019 corresponde ao sétimo ciclo de avaliação 

do estudo, respeitando uma periodicidade quadrienal. O ciclo 

de 2019 permite assim avaliar 24 anos de evolução dos 

sistemas de ensino de um conjunto alargado de países através 

da análise das tendências evolutivas do desempenho dos 

seus alunos do 4.º ano de escolaridades nestas duas áreas 

disciplinares.  Ler mais...

Livros IAVE – edições 2021

Já estão disponíveis para aquisição as edições de 2021 das seguintes publicações: Biologia e Geologia, 

Economia A, Física e Química A, Geografia A (11.º ano) e Matemática A (12.º ano). Também foi reeditado o livro 

de Português (12.º ano). Todas as publicações se encontram à venda na livraria online do IAVE, em livraria.iave.pt .

Quintas do IAVE

Proporcionar a reflexão sobre temáticas que valorizem os trabalhadores 

do IAVE e promovam o desenvolvimento organizacional tem sido 

o objetivo das Quintas do IAVE, uma iniciativa no âmbito 

da comunicação interna que se realiza na terceira quinta-feira 

de cada mês.  Ler mais...
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