
                        
 

Participação no Estudo PISA 2022 

Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação: 

 

Portugal vai participar no estudo PISA 2022 (Programme for International Student Assessment), que 

avalia as competências dos alunos de 15 anos de idade para usar, extrapolar e aplicar conhecimentos e 

capacidades em situações que visam reproduzir contextos próximos da realidade.  

O Diretor(a) da escola que o(a) seu (sua) educando(a) frequenta aceitou o convite para participar no 

estudo PISA 2022. Nesse sentido, o seu educando foi selecionado para participar no estudo PISA 2022, 

que decorrerá na nossa Escola no dia 16/03/2022 entre as 8h 30m e as 12h 30m, com intervalo entre 

sessões.  

Os alunos selecionados responderão a questões sobre literacia de Leitura, de Matemática e de Ciências 

e também a um questionário sobre o seu percurso escolar, sobre a escola e sobre o que aprendem na 

escola. O teste e o questionário PISA serão respondidos em computador. Pede-se, ainda, aos 

encarregados de educação que respondam a um questionário em suporte de papel sobre o contexto 

familiar do aluno. 

Os resultados são confidenciais, não afetam a avaliação individual e serão tratados anonimamente, 

não havendo lugar à divulgação de resultados individuais de alunos ou de escolas, mas apenas 

resultados nacionais. 

Se desejar, poderá consultar o sítio da OCDE, em https://www.oecd.org/pisa/  ou o sítio do Centro 

Nacional, em http://iave.pt/index.php/estudos-internacionais/pisa/ para obter mais informação sobre o 

PISA. Com o seu educando poderá, ainda, ver e experimentar responder a algumas das questões que 

fizeram parte do teste PISA em ciclos anteriores do estudo e que atualmente estão disponíveis como 

exemplos em https://www.oecd.org/pisa/test/ . 

Contamos com a participação do seu educando, em representação do país, neste importante estudo 

internacional.  

Muito obrigado! 

A Diretora 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu, ___________________________________________________________________(nome completo), 

encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) ________________________________________________,  

da turma _____, autorizo o meu educando a participar no Estudo PISA 2022.  

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Data: ____ / ____ / 2022 
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