INFORMATIVO COLÉGIO PM Nº 11/2022
Avaliação PISA 2022
Srs. Pais/Responsáveis/Alunos,
É com satisfação que informamos que o Colégio da Polícia Militar está participando do PISA
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), realizado a cada três anos pela OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
A avaliação acontecerá no Colégio PM, em 04/05/2022, no período de aula matutino, no
modelo on-line e os alunos com idade em torno de 15 anos que serão avaliados foram selecionados
pela organizadora da avaliação, a Faculdade Getúlio Vargas (FGV), e já foram comunicados pelo
colégio.
A proposta do PISA é avaliar três domínios – Leitura, Matemática e Ciências – em todas as
edições. A cada edição, é avaliado um domínio principal, o que significa que os estudantes respondem
a um maior número de itens dessa área do conhecimento. Em 2022 o Programa se concentrará em
Matemática, com um teste adicional de Letramento Financeiro, e um teste inédito de Pensamento
Criativo.
Desta forma, estamos contribuindo para uma avaliação em escala internacional, que foi
desenvolvida para dar maior suporte e direcionamento para a Educação em cada um dos países nos
quais é aplicada. Os resultados do Colégio PM não serão divulgados, pois a mensuração acontece a
nível nacional.
O estudo colhe informações para a composição de indicadores contextuais que permitam
relacionar o desempenho dos estudantes a variáveis educacionais, socioeconômicas e demográficas.
Esses dados são obtidos através da aplicação de questionários específicos às escolas, professores
e alunos.
Os resultados podem ser utilizados pela gestão dos países participantes como ferramenta na
definição e otimização de políticas educativas, isso permite uma formação mais efetiva e a
participação ativa dos jovens na sociedade.
Continuamos na missão de promover ensino de qualidade e contribuir para a formação de
cidadãos comprometidos com os valores humanos e responsabilidade socioambiental, como uma
instituição de elevado padrão de ensino, com práticas educacionais inovadoras, alicerçada nos
valores “Saber, Honra e Disciplina “.
São Paulo, 03 de maio de 2022.
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