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De PAR em PAR o IAVE continua a comunicar

O PAR não pode PARar! foi a frase promissora com a qual 

terminou o projeto PAR (Projeto de Acompanhamento dos 
Relatórios de Avaliação Externa). E foi este entusiasmo dos 

vários intervenientes que manteve vivo o desejo de dar 

continuidade ao percurso de aprendizagem partilhada em que 

todos se envolveram. E o PAR.2 já começou. A paragem imposta 

pelo confinamento foi ultrapassada e, ainda que a distância, 

o reencontro continua a ser possível.  Ler mais...

24 Anos de Avaliação TIMSS em Portugal: 
8.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 8.º ano de escolaridades nestas duas áreas 

disciplinares.  Ler mais...

Jornadas da leitura

Foi rodeado de livros, no The Literary Man Obidos Hotel, que o Presidente 

do IAVE abriu as Jornadas da Leitura, realizadas em duas sessões, nos 

dias 24 e 27 de maio. A iniciativa, que resultou de uma parceria entre 

o Plano Nacional de Leitura (PNL2027) e o IAVE decorreu em formato 

semi-virtual, com algumas sessões a decorrer presencialmente e outras 

virtualmente, sendo que as Jornadas foram integralmente transmitidas 

por videoconferência.  Ler mais...

Quintas do IAVE

A 11.ª sessão das Quintas do IAVE, realizada por videoconferência, 

a 22 de abril, proporcionou aos trabalhadores do IAVE mais um importante 

momento de reflexão sobre um tema atual e pertinente: as dificuldades 

inerentes ao teletrabalho, numa sociedade global, que nos obriga 

a estarmos sempre ligados.  Ler mais...

Do papel ao digital

Rui Pires

A avaliação eletrónica tem vindo a ser preparada pelo IAVE 

nos últimos anos. Sendo a instituição que em Portugal produz 

as provas de avaliação externa para o ensino não superior, 

o IAVE está gradualmente a proceder à transição para a 

classificação e realização digital das provas.   Ler mais...
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