
O PISA está na tua Escola!

2022
Equipa de Estudos 
Internacionais



É um estudo internacional da OCDE que visa avaliar a capacidade para a resolução 

de desafios da vida real, ou seja, que avalia as literacias de leitura, de matemática e 

científica de alunos de 15 anos de idade.

Tem uma periodicidade de três anos, e em cada ciclo é atribuído um enfoque 

especial a um dos três domínios avaliados. 

A literacia matemática será o domínio principal do PISA 2022.

O que é o PISA?
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Domínio principal em cada ciclo



17 565 ESCOLAS 600 000 ALUNOS

Quem participou no PISA 2018?

79 PAÍSES E ECONOMIAS



231 Escolas foram selecionadas aleatoriamente para participar no PISA.

Em 2022, quem vai participar em Portugal?

A tua escola foi selecionada 
para participar neste estudo!



Em cada Escola, no máximo 53 alunos nascidas em 2006, são

selecionados para realizar o teste.

Os alunos são escolhidos aleatoriamente de entre todos os alunos

nascidas em 2006 de cada uma das escolas participantes.

Se nasceste em 2006, poderás ser 
selecionado para representar 

Portugal!

Em 2022, quem vai participar em Portugal?



231 Escolas
231 Diretores

Cerca de 12 000 alunos
Cerca de 12 000 pais/encarregados de educação

Cerca de 4 000 professores

Em 2022, quem vai participar em Portugal?



O que cada um vai fazer…

›› Alunos

Teste PISA (em computador)

Questionário ao Aluno (em computador)

›› Escola

Questionário à Escola (online)

›› Professores

Questionário ao Professor (online)

›› Pais ou encarregados de educação

Questionário aos Pais (em papel, enviado para casa)
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O PISA nas escolas



›› Cada aluno realiza um teste em computador;

›› Em todo o mundo os alunos realizam o teste na mesma língua em que 

estudam. Em Portugal o teste é realizado em português;

›› Os alunos têm de interpretar textos, resolver problemas matemáticos e 

explicar fenómenos científicos, utilizando os conhecimentos e 

competências que adquiriram na escola;

›› O teste não avalia a memorização nem a reprodução do que é 

aprendido na escola, mas sim a capacidade que os alunos têm de aplicar 

e relacionar conhecimentos e competências em contextos do quotidiano;

›› A cada aluno não é atribuída uma nota individual mas todos 

contribuem para o resultado nacional de Portugal;

›› Todos os dados são confidenciais.
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PISA em Portugal…

Para o sucesso do PISA em Portugal, a participação de todos é muito importante!



Não fiques de fora!
Participa!

https://iave.pt/estudo-internacional/pisa/


