Seminário apresentará como foi o PISA para Escolas no Brasil
Fundação Cesgranrio e OCDE comemoram dez anos da avaliação e mostrarão como
ela vem influenciando as escolas e as redes de ensino do país e do mundo
A Fundação Cesgranrio e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) vão realizar o Pisa para Escolas Global Road Show em
comemoração aos dez anos do PISA para Escolas. Durante o evento, serão apresentadas
informações do trabalho realizado na aplicação da avaliação e mostrarão como vem
influenciando as escolas e redes de ensino do país e de todo o mundo. O congresso
acontecerá no dia 14 de outubro de 2022, no Hotel Hilton, no Rio de Janeiro.
Representantes de secretarias de educação e de redes de escolas privadas irão relatar suas
experiências e como utilizam os resultados no dia a dia escolar. O seminário contará,
ainda, com a exposição de casos internacionais.
– Há 10 anos, o PISA para Escolas auxilia colégios em todo mundo a adotar mudanças
que julguem necessárias para a melhoria da qualidade do ensino. No Brasil, vem sendo
aplicado com maestria pela Fundação Cesgranrio há cinco anos. Por adotar o mesmo
modelo do PISA, a avaliação permite que a escola compare o desempenho dos seus alunos
com estudantes de outros países, – afirma Andreas Schleicher, diretor de Educação e
Competências da OCDE e do PISA.
– O PISA para Escolas é uma avaliação voluntária, em que cada escola recebe um
relatório exclusivo com informações sobre o desempenho e sobre os fatores externos que
impactam na atuação dos alunos – explica Nilma Fontanive, coordenadora do Centro de
Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Estarão presentes o presidente da Fundação Cesgranrio, Carlos Alberto Serpa, os
representantes da OCDE Joanne Caddy, Tomoya Okubo e Chi Sum Tse, a presidente da
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e da Associação
Nacional de Avaliação Educacional, Maria Helena Guimarães Castro, os especialistas em
avaliação da Fundação Cesgranrio, Nilma Fontanive e Ruben Klein, além de
representantes da Fundação Bradesco, do Grupo Inspira, da Somos Educação, do SESI,
da Fundação Lemann e das secretarias de educação de Sobral (CE), de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, da Bahia e do Centro Paula Souza.
A inscrição gratuita pode ser realizada pelo site pisaparaescolas.cesgranrio.org.br a partir
do dia 23 de setembro. O evento será híbrido com transmissão em português e em inglês.
Serviço:
Pisa para Escolas Global Road Show
Dia 14 de outubro de 2022 das 8h às 20h
Hotel Hilton: Av. Atlântica, 1.020 – Copacabana – Rio de Janeiro
Inscrições pisaparaescolas.cesgranrio.org.br

Sobre o PISA para Escolas
Elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
o PISA para Escolas é uma avaliação educacional digital, composta por mais de 140 itens
– 47 de Leitura, 40 de Matemática e 54 de Ciências – com o objetivo de auxiliar a escola
a identificar as habilidades adquiridas pelos alunos de 15 anos para o desenvolvimento
do pensamento crítico.
Além dos testes cognitivos, a avaliação inclui dois questionários contextuais com
perguntas sobre a família do aluno, as suas estratégias de aprendizagem, as atitudes e o
ambiente escolar. As instituições de ensino participantes, além de um relatório completo
sobre todos os aspectos avaliados, têm acesso ao PISA for Schools Online Community,
uma plataforma internacional colaborativa que conecta educadores e líderes escolares de
todo o mundo.
A Fundação Cesgranrio avaliou, em 2021, mais de 350 escolas brasileiras, de quatro redes
públicas (estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, além da rede municipal de
Sobral/CE), do Centro Paula Souza - SP e de escolas particulares. Em 2022, estão sendo
avaliadas aproximadamente 500 escolas.
Em 2020, não houve aplicação do PISA para Escolas, devido à pandemia do coronavírus.
Em 2019, a avaliação foi realizada em mais de 200 escolas brasileiras, a maioria da rede
estadual de São Paulo.
Até o final de 2023, a Fundação Cesgranrio é a instituição credenciada, com
exclusividade, pela OCDE, para aplicar a avaliação no Brasil. Em 2022, ainda haverá
aplicação de provas em outubro/novembro. O site pisaparaescolas.cesgranrio.org.br reúne
informações sobre a avaliação. As redes de ensino interessadas devem enviar email para
pisaparaescolas@cesgranrio.org.br.
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