
N
REPUBTICA
PORTUGUESA IAVE *,1u,',1ffi
EDUcAçÃo

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a),

Tendo em consideração a situação excecional vivida nos três últimos meses do ano
letivo de 20L9/2020 devido à pandemia de Covid-l9 e tendo as escolas implementado
soluções de recurso de ensino a distância durante este período, existe a convicção de
que o processo de ensino e de aprendizagem se confrontou com soluções
diferenciadas e que poderá ter causado alguma desigualdade no desenvolvimento do
currículo a nível nacional.

Assim, para que as escolas e o próprÍo sistema educativo possam implementar as

medidas mais adequadas para colmatar eventuais défices de aprendizagem, e dando
cumprimento às alíneas h) e i) do ponto 20 da Resolucão do Conselho de Ministros n.e

53-D/2020, de 20 de julho, torna-se necessário aferir o estado das aprendizagens
desenvolvidas, bem como o contexto em que estas decorreram. Para este efeito, será
efetuado um estudo diagnóstico, com a aplicação de tarefas aos alunos, relativas às

literacias de Matemática, Ciências, Leitura e lnformação, e questionários de contexto a

alunos, professores e escolas, a fim de recolher informação relevante para o sistema
educativo e para as escolas.

Este estudo será realizado online entre os dias 2 e L8 de dezembro de 2020 através de
uma plataforma eletrónica disponibílizada para o efeito e é dirigido a alunos que
frequentam os 3e, 6s e 9e anos de escolaridade no presente ano letivo,

Face ao acima exposto, este primeiro contacto visa solicitar a sua colaboração no
sentido de designar um professor como coordenador do estudo e um
professor responsável pelo apoio técnico, devendo ser preenchido, até ao dia
tO/LL/2O20, o formulário disponibilizado em:
http://extra.iave.pt/forms/answer?frm=YH rxWKla lLaJsk6zeashBEYH pS6RfN Dl.

Para aceder ao formulário deve utilizar as credenciais de acesso à extranet do IAVE

(https://extra. iave. pt).

O papel do Professor Coordenador do estudo de diagnóstico para aferição do
Desenvolvimento das Aprendizagens consiste em apoiar o IAVE na identificação das

turmas, dos professores e dos alunos das escolas selecionadas e de garantir a correta
distribuição, preenchimento e recolha dos materiais administrativos e de testagem.
Terá ainda a seu cargo a supervisão da aplicação das tarefas e dos questionários na sua

escola.

O papel do Professor responsável pelo apoio técnico do estudo de diagnóstico para

aferição do Desenvolvimento das Aprendizagens consiste em apoiar o professor

Coordenador do estudo e o IAVE a nível técnico.

Convidamo-lo(a) a estar presente na reunião via zoom de apresentação do estudo a

realizar no dia LO/IL/2020 às L0:30. O link de acesso ao zoom é: https://videoconf-
co I i b ri. zoom .us / i / 87 20A73 1059 ?pwd=WWc4NVQvZWS NZVVwU Fc2ZG FLa 1A2dz09
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lD da reunião: 872 0073 1059

Senha de acesso: 090071

Brevemente, enviaremos mais informações relativas ao estudo, estando naturalmente
disponíveis para os esclarecimentos que entenderem pertinentes.

Muito agradecemos, desde já, toda a V. colaboração

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Diretivo
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