Rede nº 729/21
Data: 08/10/2021
Assunto: AVALIAÇÃO DO PISA PARA ESCOLAS – 2021

Senhores Diretores;

O PISA para Escolas consiste em avaliação que tem como referência o Programme for

International Student Assessment - PISA, programa internacional de avaliação
desenvolvido pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico OCDE. Tem se mostrado eficiente para avaliar o desempenho das escolas em um
cenário global, estabelecendo metas em relação aos melhores sistemas de ensino e
criando um senso de urgência por níveis mais altos de desempenho, refletindo de forma
direta na melhoria da aprendizagem.
Em nossa rede, teve início em algumas escolas no ano de 2019. As escolas então
participantes receberam os respectivos “Relatórios de Resultados” acompanhados do
“Guia de Leitura” do mesmo. A continuidade do projeto em 2020 sofreu a interferência
da pandemia COVID-19, que o interrompeu.
Neste momento, quando o processo de retorno às atividades presenciais nas nossas
escolas passou a ocorrer, retomá-lo se mostra muito oportuno. No atual contexto poder
avaliar, com base em parâmetros internacionais, os efeitos da pandemia e suas
consequências sobre o aprendizado de nossos estudantes será de peculiar valia.
Desse modo, o PISA para Escolas 2021 se destinará a um grupo de unidades que dela
já participaram e incluirá também algumas outras novas escolas, no total de 173
escolas.
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A relação das escolas participantes do PISA para Escolas 2021 na Diretoria de Ensino
Norte 2.

➢ ALBINO CESAR
➢ PEDRO DE MORAES VICTOR DR
➢ SILVA JARDIM
Fundação CESGRANRIO é a responsável pelo PISA para Escolas no país e continuará
na coordenação central deste projeto.
No estado de São Paulo, representante da Cesgranrio entrará em contato com as
escolas relacionadas para as orientações e coleta de informações necessárias à
aplicação, prevista para ocorrer entre os dias 25 de outubro e 05 de novembro. De
início esse representante solicitará às escolas duas informações, a saber:
i) Confirmação do número de computadores disponíveis para a realização desta
avaliação;
ii) quantidade de salas nas quais esses computadores se encontram. Contamos com
sua preciosa contribuição, divulgando as informações e estimulando as unidades
escolares no seu envolvimento com o PISA para Escolas SP.
Em caso de dúvidas entrem em contato com a PCNP Denise Avila nos respectivos email e telefone e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br. fones: 2209-9848.
Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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