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Cancelar inscrição

PAR.2 – uma PARceria em movimento

O Projeto PAR.2 – Para uma cultura de avaliação 
para as aprendizagens – avança neste momento 

para a fase de apresentação dos projetos em que 

as escolas PARceiras se vão envolver durante 

o presente ano letivo.  Ler mais...

Diagnosticar 
e recuperar aprendizagens

O IAVE participa no Plano de Recuperação 

das Aprendizagens de 2021, em particular no 

domínio de atuação +AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO. 

Ler mais...

Relatórios IAVE

No âmbito da recolha sistemática de informação para monitorizar 

a recuperação das aprendizagens, o IAVE divulgou, em finais de setembro, 

um conjunto de estudos com dados quantitativos e qualitativos sobre 

o desempenho dos alunos.  Ler mais...

Estudos Internacionais

A Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais 
realizou, em 2021, o estudo principal do PIRLS – Progress 
in International Reading Literacy Study e o estudo 
piloto do PISA – Programme for International Student 
Asssessment.  Ler mais...

PaN

O IAVE realizou mais uma edição da PaN – Prova de 
Conhecimentos para Aquisição de Nacionalidade.

Aplicada nos dias 6 e 7 de dezembro, a prova teve 66 candidatos de 24 nacionalidades. Esta edição da PaN 

decorreu presencialmente nas instalações do IAVE, tendo igualmente havido candidatos nas regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira.

A PaN destina-se aos cidadãos estrangeiros que pretendam adquirir a nacionalidade portuguesa e certifica 

o nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).

Encontros e Conferências

O Presidente do IAVE foi um dos oradores convidados 

pelo IPPS-ISCTE para participar no webinar «Políticas 
para os jovens», que decorreu no dia 9 de dezembro 

de 2021.  Ler mais...

24 anos de avaliação TIMSS em Portugal 
(última parte)

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 e do 8.º ano de 

escolaridade nestas duas áreas disciplinares.  Ler mais...
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