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ENTRE OS ANOS DE 2021 E 2022 OS ESTUDANTES
DO RIO GRANDE DO SUL FORAM AVALIADOS EM
5 TESTES PRINCIPAIS:
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Avaliar é TRI - 2021

Avaliação Amostral - 2021

PISA – 2021 (100 ESCOLAS)

SAEB - 2021

Avaliar é TRI - 2022

PISA – 2022 (300 ESCOLAS)

TOTAL DE ALUNOS REDE ESTADUAL

2021: 749.341
2022: 781.249
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CRONOGRAMA DE
APLICAÇÃO
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CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO
OUT-21

DEZ-21

JUN/JUL-22

Seleção, capacitação e
contratação de
recursos humanos
para execução da 1ª
etapa

Correção e
processamento dos
dados da 1ª etapa

Aplicação da
avaliação nas 300
escolas da 2ª etapa

NOV-21

1º Sem./22

NOV-22

Aplicação da
avaliação nas 100
escolas da 1ª etapa

Seleção, capacitação
e contratação de
recursos humanos
para execução das
atividades

Prazo estimado do
ﬁnal do processo de
correção, entrega
dos resultados e
relatórios detalhados
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LOGÍSTICA E
RESPONSABILIDADE
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FUNDAÇÃO

SEDUC/RS
Disponibilizar base de dados do cadastro de
alunos e escolas da rede estadual
Dispor da infraestrutura necessária à
viabilização da aplicação.

Validar todos os materiais e instrumentos da
avaliação.

CESGRANRIO
Executar todos os serviços e entregar todos os
produtos em conformidade com as orientações e
prazos estipulados.

Manter, sob rigoroso controle e sigilo, todos os
dados, informações e os documentos, inclusive dos
alunos, adotando medidas de segurança conﬁáveis
nas etapas de realização das atividades.

Garantir que toda a formalização com a OCDE e
demais setores competentes esteja regularizada
antes da aplicação da avaliação.

Comunicar e orientar as escolas em relação
à aplicação.
Contratar, capacitar e treinar os aplicadores de
prova, selecionados por terem perﬁl técnico e
familiaridade com o uso de tecnologias.

AMOSTRA
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Etapa 1: 100 escolas
avaliadas na RMPA em
novembro de 2021

Somente
escolas com
45 alunos
elegíveis ou +

400 escolas
em 29
municípios

Máximo de
85 alunos
por escola

15 anos e 2
meses até 16
anos e 3 meses
de idade

Etapa 2: 300 escolas
avaliadas em outras
cidades e no interior no
primeiro semestre de 2022

Escolas com
IDEB divulgado
e maior
proﬁciência

RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE DE AVALIAÇÃO – PISA FOR SCHOOLS

RESULTADOS
PARCIAIS
O UNIVERSO AMOSTRAL DA
AVALIAÇÃO FOI ESCOLHIDO
PARA REPRESENTAR A
POPULAÇÃO EDUCACIONAL
NO RS.
APROXIMADAMENTE 25.000
ESTUDANTES FORAM
AVALIADOS.
AO FINAL DE 2022 ESTÁ
PREVISTA A DIVULGAÇÃO
DAS DEVOLUTIVAS COM O
RESULTADO COMPLETO E
DETALHADO PARA AS
ESCOLAS.
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USO DOS CHROMEBOOKS
JANISON REPLAY
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USO DOS CHROMEBOOKS/JANISON REPLAY
A Seduc provocou uma reunião entre equipe técnica Cesgranrio, Google e TI SEDUC RS para viabilizar a avaliação por
Chromebooks, que foi ferramenta essencial na aplicação do PISA For Schools na Rede Estadual. Em 2021 a conﬁguração
necessária era de possuir Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (ou superior);
Monitores de vídeo com resolução mínima de 1024x768 pixels (resolução recomendada de 1280 x 800 pixels); Teclado e
“mouse” (ou similar); Mínimo de 1 GB de Memória RAM livre para a execução da plataforma detestes; Máximo de 5 anos de
uso;
A equipe técnica australiana do aplicativo Janison Replay e o Departamento de TI da SEDUC RS colaboraram para a
instalação do software necessário de forma remota e automática, sem necessidade de envolvimento das escolas;
No dia da prova foi necessário a cada estudante apenas inserir uma senha enviada pela Cesgranrio e realizar o teste. Ao ﬁnal
de cada prova o técnico aplicador fez a sincronização do Chromebook com a Cesgranrio, que então recebeu as respostas
online.
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USO DOS CHROMEBOOKS
JANISON REPLAY
ACESSO
Garantia de acesso a
todas as escolas com o
mesmo equipamento
básico.
Isso simpliﬁcou a
aplicação, propiciando
uma experiência de
prova padronizada em
toda a Rede.

AUTOMATIZAÇÃO
As 300 Escolas
selecionadas deveriam
apenas ligar os
Chromebooks
cadastrados e
conectá-los à internet
para receber a
atualização com o
aplicativo do PISA For
Schools.

SEGURANÇA
As informações pessoais
dos estudantes e as
respostas individuais são
informações sensíveis.
O controle centralizado
dos aparelhos reforça a
proteção a esses dados,
evitando falhas de
segurança ou ataques
cibernéticos.
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FEEDBACK

6

DEPOIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PISA FOR SCHOOLS NO RS:

GESTORES ESCOLARES

“Em função dos dois anos
de pandemia, houve
diﬁculdade de resposta dos
alunos.
Muitos que vieram
transferidos do município,
“só conheciam o bloquinho"
foram fazer uma prova em
um Chromebook e não
tinham experiência.”

“Consideramos o uso da
tecnologia para a realização da
avaliação um aspecto bastante
positivo.
Além disso, as questões
abordaram assuntos da
atualidade, que também achamos
bom, porém o tempo de prova
não foi suﬁciente para o tamanho
das questões, e também
entendemos que poderiam ser
avaliadas mais matérias, não
somente Português e
Matemática.”

“Os professores que
estiveram na escola para
aplicação sempre foram
solícitos. Por outro lado,
encontramos algumas
diﬁculdades, como a falta de
Chromebooks e o sinal ruim
de internet.
A desmotivação dos
estudantes, ao fazer a
avaliação, também chamou
atenção. “
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DEPOIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PISA FOR SCHOOLS NO RS:

TÉCNICOS

“O processo de aplicação das
provas ocorreu de maneira
tranquila, bem organizada e bem
orientada, porém, do meu ponto
de visto, acredito que o resultado
não será o esperado.
Após dois anos com aulas
praticamente remotas, muitos
alunos possuem uma defasagem
enorme em conhecimento.”

“As provas Pisa foram aplicadas
com tranquilidade. Sem
problemas.
As equipes diretivas e os alunos
não se opuseram a fazer a
avaliação.
Alunos já haviam tido contato
com Chromebooks, então não
houve intercorrências.”

“A prova em formato digital facilitou
para os alunos a realização em
tempo hábil e economia no papel,
signiﬁcando cuidado com meio
ambiente.
As ferramentas disponíveis para a
prova, no próprio sistema de
aplicação possibilitou um melhor
desempenho dos alunos, além disso
consideravelmente segura por conta
de toda a dinâmica envolvida dos
aplicadores, técnicos e o sistema
digital.”
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DEPOIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PISA FOR SCHOOLS NO RS:

ESTUDANTES

”
”
”

“Para mim, a prova acabou
sendo mais difícil em
questões sobre conteúdos
em que eu não tive acesso
no período da pandemia,
fora isso as questões que
envolviam interpretação de
texto eram mais simples.”

“Algumas questões de
português eram apenas de
interpretação de texto. Pra
mim isso foi
consideravelmente fácil,
apenas ler e interpretar.

“A prova ter sido feita online
deveria agilizar o processo, porém
com a alta demanda da internet o
sistema acabava ﬁcando bem
lento e isso acabou atrasando um
pouco a minha prova.”

”
”

“A sistemática da prova foi prática, de
fácil acesso e compreensão. Os
aplicadores foram atentos, auxiliavam
nas nossas dúvidas. A prova não foi
difícil, porém, algumas questões
parecia que tinha mais de uma
resposta correta, e as questões eram
muito longas.”

As questões de matemática foram
as que mais me trouxeram um
grau de diﬁculdade. Mas achei a
prova tranquila e até que fácil.”

6

AGENDA

O QUE A SEDUC APRENDEU COM O

PISA

22/02/2022| SEDUC-RS

AGENDA

”

“O uso da tecnologia para fazer
a prova cativou os estudantes,
que demonstraram grande
entusiasmo e interesse. Isso
será essencial para o futuro
das Avaliações Externas”.

”

“Aplicar a prova do PISA criou a
oportunidade de envolver a
Comunidade Escolar em um
debate internacional sobre
educação”.

”

“Conﬁrmamos nossa certeza
da importância das evidências
para guiar o processo de
melhoria da qualidade da
educação no Rio Grande do
Sul”.
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OBRIGADA!
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