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O DAVE – Desmaterialização
da Avaliação Externa
Com o projeto DAVE, que divulgamos neste artigo, vamos
assistir a uma mudança de paradigma no processo de
avaliação externa das aprendizagens: a passagem de
um processo assente no papel para a desmaterialização
de todos os procedimentos inerentes à avaliação. Este
processo de transição para o digital vai decorrer de
forma gradual até ao ano letivo 2024/2025. Ler mais...

Para uma ecologia do ato de avaliar
Paula Simões
Direção de Serviços de Avaliação Externa, IAVE, I.P.

Neste artigo, a Diretora do Serviço de Avaliação
Externa do IAVE aborda questões relacionadas com
a ética e com o impacto das decisões decorrentes
de um processo de avaliação, e salienta a estratégia
definida para garantir condições da maior equidade
possível na conceção e na aplicação dos instrumentos
de avaliação externa. Ler mais...

Estudos Internacionais
Entre 2 de março e 22 de abril decorreu o estudo principal do
PISA – Programme for International Student Assessment, estudo
da OCDE que avalia as literacias de leitura, de matemática
e científica de alunos de 15 anos. Ler mais...

O PAR não PARou!
Terminada a fase de apresentação dos projetos
em que as escolas PARceiras (cerca de 60) estão
envolvidas durante o presente ano letivo, o Projeto
PAR.2 – Para uma cultura de avaliação para as
aprendizagens – desenvolveu outras atividades.
Ler mais...

Formação de Professores
formadores e classificadores
No âmbito do projeto DAVE, de que damos conta nesta e-news,
a Direção de Serviços de Avaliação Externa (DSFS) está a criar e a
realizar cursos de formação de formadores e de classificadores
de provas em suporte eletrónico. Ler mais...

Encontros e Conferências
A 25 de março, o Presidente do IAVE, Luís
Santos, e a Vogal do Conselho Diretivo,
Anabela Serrão, dinamizaram uma sessão
de esclarecimento sobre o PISA para
alunos, na Escola Secundária de Belmonte.
Ler mais...

Quintas do IAVE
A 20.ª edição das Quintas do IAVE, realizada
no dia 24 de março, marcou o reencontro presencial
dos trabalhadores deste instituto, depois de
18 edições em formato virtual. De facto, pouco
tempo depois de realizarmos a 1.º edição desta
iniciativa, a 20 de fevereiro de 2020, fomos
forçados a entrar em confinamento, em virtude
da situação de pandemia causada pela COVID-19.
Ler mais...

Cooperação entre o IAVE e o MED de Angola
O IAVE está a cooperar com o Ministério da Educação de Angola num
projeto designado Exames Nacionais Piloto, que tem como finalidade
a implementação de um sistema de avaliação externa das aprendizagens
neste país.
O projeto iniciou-se com uma ação de formação de construção de
instrumentos de avaliação, destinada aos autores dos exames nacionais
de Língua Portuguesa e de Matemática, que serão aplicados, ainda
no presente ano letivo, a uma amostra de alunos da 6.ª e da 12.ª classes.
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