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PISA
Programme for International Student Assessment
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes


É uma iniciativa de avaliação comparada



Aplicada à estudantes na faixa dos 15 anos


Idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica
obrigatória na maioria dos países



É desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)



No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

PISA
Programme for International Student Assessment
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes


As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento –
Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior ênfase
em cada uma dessas áreas.


Em 2015, a aplicação do Pisa foi realizada 100% por meio do computador, com
foco em Ciências.



Em 2009, o foco recaiu sobre o domínio de Leitura; em 2012, Matemática



Novas áreas do conhecimento entraram nas avaliações: Competência Financeira e
Resolução Colaborativa de Problemas.



No Brasil, a realização do Pisa ocorreu em maio/2015 para estudantes selecionados
de todos os estados.



A avaliação envolveu aproximadamente 33 mil estudantes nascidos no ano de 1999,
matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 965 escolas.

Quadro comparativo dos resultados do Brasil
no PISA desde 2000
Pisa 2000

Pisa 2003

Pisa 2006

Pisa 2009

Pisa 2012

Número de alunos
participantes

4.893

4.452

9.295

20.127

18.589

Leitura
Matemática
Ciências

396
334
375

403
356
390

393
370
390

412
386
405

410
391
405
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Ações para apoiar o estudante na preparação para o PISA:
 Simulados

online

 Plataforma

de estudo personalizada

 Videoaulas

– Aulas completas e resoluções de exercícios

Plataforma de Estudo


Plano de estudo personalizado de acordo com os pontos
fortes e fracos e ritmo de estudo de cada aluno
Metodologia Geekie
1. Diagnóstico

3. Avaliação

2. Plano de estudos
- centenas de aulas
- milhares de exercícios

Simulado Online


Na plataforma Hora do PISA serão disponibilizados simulados
com a mesma metodologia de elaboração de questões do PISA e
ENEM, a Teoria de Resposta ao Item



Quem pode se inscrever para o simulado?
 Todos



os estudantes com 15 anos completos

Como participar do simulado?
 Em

seu próprio computador, smartphone ou tablete

 Nos

laboratórios da própria escola

Resultado Imediato Online


Permite ao estudante comparar seu
desempenho com os outros estudantes do Brasil
e outros mais de 60 países que também aplicam
o PISA

MECFLIX
Biblioteca de videoaulas


No ambiente interativo é possível comentar,
compartilhar, classificar e curtir videoaulas



Seleção personalizada das videoaulas de seu
interesse (playlist)

