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INFORMAÇÃO DE AGENDA/CONVITE AOS MEIOS 

 
05 de dezembro | 14h30 | Sessão de lançamento 

 

PISA para as Escolas nos Municípios 
 

Avaliar como os alunos de 15 anos aplicam as suas competências em contexto real 
 
 

No próximo dia 05 de dezembro o Politécnico de Lisboa será o palco de apresentação oficial do projeto 
da OCDE, PISA para as Escolas. 

A ferramenta PISA para as Escolas proporciona às escolas e redes escolares locais a possibilidade de 
avaliar os resultados de aprendizagem dos seus alunos através de um importante benchmarking 
internacional. O PISA para as Escolas tem a avaliação global do projeto PISA como base, mas foi 
desenvolvido para ser usado por escolas e redes locais de modo individual 
(https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/ ). 

Portugal vai desenvolver assim de forma inovadora este projeto de cariz territorial que aplica este 
instrumento de modo a potenciar a aprendizagem colaborativa das escolas de uma determinada 
região num processo contínuo de recolha de informação, reflexão conjunta e partilhada e ação para a 
melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos à saída do ensino básico. 

 

Programa da Sessão: 

14:30 – Abertura pelo Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Professor Elmano Margato 

14:45 – Aplicação do PISA em Portugal pelo Presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), Luís 
Santos 

15:15 – PISA para as Escolas pela coordenadora da Equipa PISA for Schools da OCDE, Joanne Caddy 

15:45 – PISA para as Escolas nos Municípios, pelo coordenador nacional do projeto, Gonçalo Xufre 

16:10 – Testemunho do diretor da Escola Brasileira Monsenhor José Aloysio Pinto, do Município do 
Sobral no Estado do Ceará, Francisco 

16:15 – Formalização do projeto “PISA para as Escolas nos Municípios” 

16:30 – Os Municípios e a Educação, pela Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares 

17:00 – Encerramento 

 
Local: 
Instituto Politécnico de Lisboa 
Estrada de Benfica, nº 529 
1549-020 Lisboa 
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Sobre o IPL  
O Politécnico de Lisboa (IPL) é uma instituição de ensino superior público que desenvolve a sua atividade através 
de 6 Escolas e 2 Institutos, com mais de 13000 estudantes, com oferta formativa diversificada, abrangendo as 
artes, as ciências empresarias, as ciências da saúde, a comunicação, a educação e a engenharia.  
O Politécnico de Lisboa empenha-se no desenvolvimento de competências, capacidades e atitude dos seus 
estudantes, sustentadas numa sólida formação científica e técnica, preparando para o desempenho qualificado no 
mercado de trabalho, sem descurar a formação integral do indivíduo promovendo a cidadania e a partição ativa 
dos estudantes na instituição e na comunidade.  
 
Mais informações em www.ipl.pt  
 

Para informação adicional, contactar: 

 
Maria Oliveira | mariaoliveira@lpmcom.pt | 967 045 389 

Alexandra Sobreira | alexandrasobreira@lpmcom.pt | 932 444 517 
 


