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Avaliação Nacional da Aprendizabem na Etiópia

 O quê…?

A avaliação nacional pode ser definida como

um exercício preparado para descrever o 

nível de desempenho, não de estudantes

individuais, mas de todo um sistema

educacional ou de uma parte claramente

definida desse sistema (por exemplo, alunos

do quarto ano ou com 11 anos de idade).

(Kellaghan e Greaney, 2004)   
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Por quê…?

“A avaliação nacional oferece aos 

formuladores de política e responsáveis 

pela tomada de decisões uma informação 

relevante e fiável sobre a situação do 

sistema educativo, o seu desempenho e os 

seus problemas.”  

(Kellaghan e Greaney, 2004)
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Quantas vezes?
Anos Ano civil

Linha de Base 
NLA

4º e 8º 2000

2º NLA 4º e 8º 2004

3º NLA 4º e 8º 2007

Linha de Base 
NLA

10º e 12º 2008

4º NLA 4º e 8º 2010 
(programado)
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Objectivo 
1. Determinar o nível de desempenho académico e 

o desenvolvimento de atitudes no ensino
primário da Etiópia.

2. Analisar as variações do desempenho dos 
estudantes por região, género, local e idioma de 
instrução.

3. Examinar factores que influenciam o 
desempenho dos estudantes no ensino
primário.

4. Monitorizar a melhoria do desempenho dos 
estudantes na aprendizagem com base na
segunda avaliação nacional da Comunidade
Europeia feita em 1996.
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Objectivo (cont.)

5. Fortalecer a capacidade do sistema 

educativo na avaliação nacional da 

aprendizagem.

6. Criar dados de base fiáveis para estudos 

futuros.

7. Fazer recomendações para a formulação 

de políticas, a fim de melhorar a 

educação de qualidade.
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Metodologia

Desenho

 Quantitativo

 Qualitativo

 Transversal

 ‘Longitudinal’

 Amostragem

 Amostragem em duas etapas estratificadas

em conjuntos

 Vantajoso para o aspecto qualitativo
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Nível de Análise

 País

Região

Género

 Local

 Idioma de Instrução

Contagem de Pontos por Matéria

Contagem de Pontos Composta
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Instrumentos:
 Testes de Desempenho

 Inglês, matematária, ciência ambiental, idioma 
materno (4º ano) 

 Inglês, matemática, biologia, química, física (8º, 10º e 
12º anos)

 Escala de Atitude 

 Questionários
 Antecedentes dos Estudantes

 Professores de Matérias Específicas

 Directores Escolares 

 Listas de Verificação Escolares 

 Guia para Discussão em Grupos de Interesse
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Valididade e Fiabilidade:

Revisão de peritos 

Workshop

 Tradução 

 Iniciativa-Piloto

 Análise de itens 

Rol escolar
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Principais conclusões baseadas 

no ETNL
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40.3 40
35

42.5 40

% da Pontuação Média por Matéria - 4º Ano
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38.4

34.1

38.3

34.7

32.2

35.6

English Math Biology Chemistry Physics Composite

% da Pontuação Média por Matéria - 8º Ano
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Como resultado desta avaliação do 

Ministério da Educação, a Etiópia iniciou 

um projecto com o Banco Mundial 

intitulado Melhoria da Qualidade da 

Educação Geral (GEQIP)

 Áreas de intervenção identificadas: 

Reformulação da avaliação do 

desempenho nacional de educandos, 

Inspecção, auditoria da qualidade (níveis 

institucional e programático), 
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Inspecção

Geral:

 Deu-se ênfase à supervisão.

 Actualmente a supervisão enfoca os cuidados

de qualidade no nível escolar

 A inspecção é considerada como processo

externo de auditoria da qualidade com 

enfoque no desempenho da aprendizagem

dos estudantes e começa com SE de escolas

com base nos padrões de qualidade

estabelecidos
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Inspecção

 Serão estabelecidas unidades de supervisão escolar

ou de cuidados de qualidade

 Composição: país, estudantes, funcionários, 

representantes da comunidade, empregadores, 

gestores das escolas

 Foram identificadas 10 áreas centrais da qualidade: 

missão; visão e metas da educação; governação e 

gestão; infraestrutura; recursos da aprendizagem; 

pessoal académico e de apoio; admissão de 

estudantes; serviços de apoio; relevância e qualidade

dos currículos; e aperfeiçoamento e avaliação de 

professores, etc.
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Inspecção

 As escolas devem preparar documentos

de auto-avaliação

Uma equipa independente, constituída por

cinco inspectores, prepara o relatório

sobre a inspecção externa

O relatório será divulgado ao público

 As escolas devem preparar um plano de 

melhoria da qualidade com prazo

determinado
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Auditoria da qualidade

 Cumpre assegurar que oportunidades de ensino 
adequado e apropriado, apoio, avaliação e 
aprendizagem sejam proporcionadas aos 
estudantes numa instituição que frequentam 
para continuação dos seus estudos. 

 O processo de garantia da qualidade inclui o 
seguinte:

 Auditoria interna feita pela própria instituição

 Auditoria externa feita por uma entidade  
independente e não-partidária de garantia da 
qualidade
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Auditoria da qualidade...

 A auditoria da qualidade nas HEIs poderia
ser feita em dois níveis: 

 Institucional; e 

 programático

Geral:

 Tem como objectivo atender ao interesse
público de saber que as HEIs oferecem
diplomas de qualidade aceitável

 A base da auditoria da qualidade são os
relatórios de auto-avaliação
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Auditoria da qualidade...

A auditoria de nível institucional 

examina:

 a eficiência das estruturas e mecanismos

internos de garantia da qualidade, à luz, por

exemplo, do Código de Prática do HERQA

para garantia da qualidade e dos padrões do

ensino superior
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Desmpenho da auditoria da qualidade

Oito universidades públicas em 15 de 

Setembro de 2009

Quatro colégios universitários privados 

Mais duas universidades foram auditadas 

e o relatório sobre elas está pronto

Divulgados ao público os relatórios IQA
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Desafios que enfrentamos
 O acesso à educação e a qualidade da mesma ainda são

difíceis de serem conseguidos; 

 Ainda precisa de atenção a disparidade entre meninos e 

meninas;

 Os alunos das escolas urbanas precisam de mais apoio;

 Deve-se incentivar a merenda escolar;

 Os país devem saber que precisam proporcionar em

casa materiais que ajudem o desempenho académico;   

 É preciso implementar uma reforma escolar abrangente

em cujo âmbito seja reformada a liderança escolar.

Etiópia
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Desafios que enfrentamos

 As escolas precisam enfocar centros de 

ensino e aprendizagem direccionados para o 

desempenho dos estudantes

 As universidades precisam trabalhar com 

afinco na produção de graduados

competentes que atendam às necessidaes

da indústria e dos empregadores

 Precisam lançar programas educativos

impulsionados pela demanda
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Pontos para discussão

Quais são as boas práticas da Avaliação

Nacional do Desempenho dos educandos

que a Etiópia pode aprender?

Qual a melhor forma de tornar a IQA e a 

PLA instrumentos da melhoria da

qualidade?

Quais são as práticas actuais nas

inspecções escolares e a sua integração

nos níveis escolar e federal? 

Etiópia
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Obrigado !
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