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Utilizar os Resultados da Avaliação de Estudantes 
para Reforçar a Qualidade da Educação e dos Sistemas



SABER Resultados Comparativos do Sistema 
de Avaliação de Estudantes – Moçambique

(Linha de Base 2009, Pré-READ)

Avaliação em Classe

Exames

Avaliação em Larga  Escala a 
Nível Nacional 

Emergente

Emergente

Emergente

Emergente

Avaliação em Larga Escala a 
Nível Internacional

Tipo de Avaliação                     Nível de Desenvolvimento   



Que tipos de avaliação são praticados no 
seu país, com Fundos READ?  

 Indicadores de Qualidade  da Educação 
 Projecto de Indicadores de Qualidade do Sistema Educativo (2010)
 Projecto de Indicadores de Qualidade das Escolas (2011)
 Introdução Faseada de Indicadores de Qualidade (2012)

 Avaliação Nacional em Larga Escala – Provinha “já sei ler” 
 Pré-piloto Outubro 2011 (2 escolas: 500 alunos), 
 Piloto em Março 2012 (2 províncias, 2 distritos, 67 escolas, aprox. 11.168  

alunos)
 Piloto 2 em Outubro 2012 (2 províncias, 2 distritos, 67 escolas, aprox. 11.168 

alunos  

 Avaliação Nacional em Larga Escala –
Avaliação de Leitura e Matemática no 3º Ano
 Iniciado em Mai0 2011, 
 Pré-piloto Junho – 2012,  
 Piloto - Setembro, 2012)



Quadro de Resultados READ: 
Áreas Prioritárias para Moçambique

Contexto Favorável

EC1 – Definição de políticas 
claras

EC2 – Ter uma liderança forte 

EC3 – Ter orçamento / 
financiamento regular para  
avaliações

EC4 – Ter estruturas 
organizacionais apropriadas

EC5 – Ter recursos humanos 
adequados 

Alinhamento de 
Sistemas

SA1 – Alinhamento da 
avaliação com os objectivos 
de aprendizagem

SA2 – Proporcionar 
oportunidades para aprender 
sobre actividades de 
avaliação

Qualidade da 
Avaliação

AQ1 – Garantir a qualidade

AQ2 – Garantir um uso eficaz 
dos resultados da avaliação



Progressos Recentes de READ Moçambique
(Outubro 2010 até ao Presente) 

Indicador(es) Descrição da Actividade/Data Resultados  /  Efeitos

AC1

Elaborar indicadores de qualidade para o 
Sistema Educativo (Nov. 2010)

Proposta de indicadores de qualidade 
para o sistema educativo com 70 
indicadores abrangendo 6 Dimensões: 
Planeamento, administração e gestão; 
acesso e equidade; Tecnologias de 
Informação e Comunicação; Resultados; 
Desenvolvimento de Currículos; 
Educação Inclusiva.

AC1 Proposta de indicadores de qualidade para 
a escola primária  (Julho 2011)

Proposta de quadro para a auto-avaliação 
e a avaliação externa das escolas. 
Indicadores incluem a utilização dos 
resultados de avaliações

AC1
Reformulação de competências para cada 
ciclo e disciplina da Educação Primária  
(Dez. 2010)

Quadro de Complemento Curricular
Este documento destina-se a especificar 
melhor o nível de desempenho do 
estudantes que se espera para cada ciclo.

EC5
Reforço de capacidades: Curso Breve 1 
Técnicos de avaliação  
INDE/CNECE/Universidades (Junho 
2011)

15  Elementos do INDE, CNECE, 
Universidades , com formação em 
avaliação e elaboração de testes



Progressos Recentes de READ Moçambique

(Outubro 2010 até ao Presente – Continuação) 

Indicador(es) Descrição da Actividade/Data Resultados /  Efeitos

SA1
Modelo para concepção de avaliação 
(Julho 2011)

Modelo para elaborar temas para testes
de leitura, escrita e matemática, 
abrangendo vários tópicos do currículo 
nacional.

AQ1 Concepção de 1 600  itens para testes, para 
a base de dados  (Agosto 2011)

Itens de testes prontos para acção pré-
piloto em 2011. 

EC5
Participação na Conferência  AAEA de 
Nairobi (Agosto 2011). Trata-se de uma 
organização de instituições de Avaliação de 
Exames, em África

5 elementos do pessoal participaram em 
em acções de benchmarking na área de 
avaliações, na região. 

EC5
Criação de capacidades : Mestrado em 
Avaliação para 10 técnicos 
(INDE/CNECE/Universidades) (Setembro 
2011)

10 elementos, do Ministério da Educação, 
INDE, CNECE e Universidades com 
elevada qualificação em avaliação.  
(Concepção e gestão de avaliações a nível 
nacional).

AQ1
Caderno de testes concebido para o pré-
piloto “Provinha”
Manuais do Aplicador e manuais de 
interpretação preparados (Setembro 2011)

Kit para testes pronto para o pré-piloto da 
“Provinha” em Outubro 2011..



Progressos Recentes de READ Moçambique
(Outubro 2010 até ao Presente – Continuação) 

Indicador(es) Descrição da Actividade/Data Resultados  /  Efeitos

AQ1 Materiais de teste “Provinha” 
impressos  
(Setembro 2011)

Material impresso e pronto para 
acção piloto.
• 550 livretes de testes
•16 manuais de administrador
•10 guias de pontuação

AQ1 Pré-Piloto “Provinha”
(Outubro 2011)

Validação do teste e dos 
procedimentos logísticos
validated



Alguns itens do “Manual do Administrador” - 1

D2/N2 Identificar as letras do alfabeto. 

D02/N1 

 

 

  5. Presta atenção às letras que vou dizer “v” “d” “l”. 

Assinala com X o quadradinho das letras que ouviste “v” “d” “l” 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

a c q 

v d l 

b h o 

t r s 

Professor(a)/aplicador(a):  leia  para os alunos a instrução em que aparece a 

orelha.  Repita a leitura no máximo duas vezes.  



Alguns itens do “Manual do Administrador”-2
D13/N3 Localizar informação em textos verbais. 

 

 

19. Lê o texto em silêncio 

 
Dia e noite 

        Não sei se gosto mais do dia. 
Não sei se gosto mais da noite. 

De dia, eu posso brincar. 
Mas, de noite, eu posso sonhar. 
De dia, eu posso ler. 
(Texto adaptado de Mary França.) 

 

 

Marca com x o quadradinho com resposta certa. De dia, eu posso 

A)  

 

B) 

 

C) 

 

Ver a  lua.  

ver.  

ver as estrelas.  

Professor(a)/aplicador(a):  Esta pergunta deve ser lida pelo aluno.  



Alguns itens do “Manual do Administrador” - 3
 

 
República de Moçambique 

Ministério da Educação  
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação - INDE 

 
PROVINHA-MOCAMBIQUE 

Ficha de lançamento de resultados 
Escola: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
Classe: ______________ Turma: __________________________ Data: ______/_____/_______ 
Nome do professor: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

No 
Nome 

do aluno 

Questões e respostas 

Total 
de 
acertos 
por 
aluno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

A) D) C) D) A) B) A) A) A) A) B) D) A) C) C) B) B) B) A) D)  

1  © © © ©   © © © ©  © ©        10 

2  © © © © © ©   © © © ©  © © ©     13 

3                       

4                       

…                       

                                                          (Siga o preenchimento até ao último aluno, calcule a média e registe-a) 

                                                                                                                                                                                                             Média da turma 11,5 
 



Resultados Previstos para READ Moçambique 

(Outubro 2011 a 2014) 
Indicador(es) Descrição da Actividade Resultados/Efeitos

EC5 Criação de capacidades:  Curso de curta
duração 2
Concepção de questionário, Análise 
estatística e Desenvolvimento de escalas de 
proficiência (Novembro 2011)

10 elementos do INDE, CNECE, 
Universidades, com formação em 
concepção, análise estatística, software de 
estatística e elaboração de escalas de 
proficiência

EC5 Criação de capacidades : Curso de curta 
duração 3 
Análise de factores contextuais, elaboração 
de relatórios, divulgação de resultados.
(Fevereiro 2012)

20  elementos do INDE, CNECE, 
Universidades, com formação em análise 
de dados contextuais, elaboração de 
relatórios para diferentes destinatários e 
divulgação de estratégias.

EC5 Visitas de estudo ao  Botswana e Uganda
(Maio  2012)

6 elementos do Ministério da Educação, 
conhecedores de boas práticas de 
divulgação de  resultados de avaliação e 
seu uso para melhorar a aprendizagem.

AQ1 “Provinha”  (Piloto) (Março, 2012) Professores com formação para ministrar, 
pontuar e usar resultados da avaliação 
para elaborar planos pedagógicos e 
melhorar a pedagogia em 67 escolas.  
Relatório de viabilidade com opções 
políticas e estimativas de custo para o 
Ministério da Educação.



Resultados Previstos para READ Mozambique

(Outubro 2011 a 2014)

Indicador(es) Descrição da Actividade Resultados  /  Efeitos

AQ1 Estudo de viabilidade para avaliações 
nacionais em leitura e matemática (3º 
ano) 

Pré-piloto Junho 2012
Piloto Setembro  2012

Avaliação do piloto e opções concretas de 
políticas para ampliar a avaliação

AQ1 Exames  de Português e Matemática  no 5º 
e 7º anos  melhorados e usados para fazer
o relatório agregado dos resultados dos 
alunos.
(Piloto Novembro 20

Exames de Português e Matemática 
reformulados  (escolha múltipla), captura 
automática de dados. Processamento de 
dados e relatório apresentado pelo CNCE.

EC5 “Reforço de capacidades: pessoal local 
frequenta cursos  breves sobre avaliação 
numa universidade local."
2013

Formação administrada a 40 elementos 
do pessoal nacional e provincial

EC5 “Reforço de capacidades: pessoal local 
frequenta curso   universitário sobre 
avaliação numa universidade ."
2013

Inscritos no curso 10 elementos do 
pessoal nacional e provincial



Capacity 
Building

Mozambican team 
attending Masters 
Degree course in Brazil



Capacity 
Building 

Mozambican Team at 
the AEAA Conference in 
Nairobi



Schools

Primary school pupils



Schools

Grade 2 pupils in a 
rural school 



Schools

Grade 5 exames.

Pupils waiting to be 
seated on an exame day



Teachers & 
Assesment

Teachers preparing ,at 
the end of year , 
achievement results 
report in a rural school. 
Achievement result 
reports are produced at 
the end of every term.



Desafios/Dificuldades da Implementação 
Moçambique 

 Utilização dos resultados da avaliação. Falta de uma 
cultura de avaliação nas escolas;

 O fraco nível de literacia dos professores dificulta a 
sua utilização da informação resultante da avaliação;

 Falta de recursos, o que dificulta a priorização da 
avaliação;

 Falta de pessoal a tempo integral  - o pessoal tem que 
assegurar diferentes tarefas em simultâneo, incluindo 
a frequência de cursos de formação;

 Alinhamento dos procedimentos do Banco Mundial 
com os do Governo.


