
Utilizar os Resultados da Avaliação de Estudantes para Obter 

Qualidade na Educação e para Reforço dos Sistemas 
Conferência no GIZ/ Eschborn 

24 a 26 de Outubro 2011  

 

 

Locais a Visitar  

1) Instituto para o Desenvolvimento da Qualidade (IQ), Wiesbaden 

 
O Instituto: 
O Instituto para o Desenvolvimento da Qualidade é uma agência de avaliação que apoia o 
desenvolvimento de uma educação de qualidade no estado de Hessen. Define e verifica os critérios 
e objectivos de qualidade das escolas e proporciona apoio em processos de gestão escolar 
apoiados em práticas experimentadas. O objectivo a longo prazo é reforçar a autonomia das escolas 
e as estruturas do sistema educativo. O IQ foi fundado em 2005 e está situado em Wiesbaden, perto 
de Frankfurt. Como o seu trabalho conjuga aspectos de ciência e de prática educativa, de política 
educacional e do trabalho da escola no seu dia-a-dia, o IQ tem uma função essencial nos aspectos 
reais do processo da reforma educativa.  
 
Agenda:  
Durante a visita os participantes assistirão e poderão participar em palestras sobre 4 tópicos 
diferentes: 

- “Liberdade e responsabilidade”: a ideia de uma escola autónoma e medidas a tomar para as 
monitorizar e apoiar  

- Instrumentos para a qualidade: padrões educacionais, avaliação de estudantes e exames 
finais  

- Inspecções escolares  
- Qualidade das escolas e análise empírica  

 
Condições gerais:  
Número de Participantes: 15 
Idioma: Inglês   
 

 

2) Instituto para Investigação Educacional e Informação Educativa (DIPF), Frankfurt 

 

O Instituto:  
O Instituto Alemão para Investigação Internacional Educacional apoia a investigação, prática, política 
e administração educativa, com base em serviços de infra-estrutura científicos, bem como a 
investigação e avaliações do sistema educacional. Está localizado em Frankfurt. O seu objectivo é 
melhorar as condições para uma educação de sucesso. 
 
O DIPF funciona como uma interface central para o conhecimento sobre a educação e contribui de 
forma essencial para a qualidade e a forma da educação na Alemanha. Produz conhecimento sobre 
a educação e estabelece as bases para um desenho de investigação educativa, com base em 
evidência, a todos os níveis. Cataloga e transfere conhecimento sobre a educação, que disponibiliza 
a diferentes grupos alvo e ao público em geral.  
 
Através de actividades de investigação, o DIPF contribui para aspectos da qualidade educacional a 
nível sistémico, institucional e individual – e assim o Instituto faz uma reflexão crítica sobre os 
conceitos existentes de qualidade, governação e desenvolvimento. Entre outras iniciativas, criou um 
Centro para investigação sobre a Qualidade Educacional e a Avaliação, que contribui para o 
desenvolvimento e garantia da qualidade escolar e pedagógica, e o profissionalismo na educação 
através da avaliação, investigação orientada para o utilizador e aconselhamento. 
 
 
Programa:  
O programa terá três partes diferentes:  
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- Apresentação do DIPF, seu trabalho e objectivos 
- Apresentação de um projecto e instrumento central, a “Avaliação com base na Tecnologia"  
- Sessão interactiva: “Galeria“ de diferentes projectos do DIPF com oportunidade para 

entrevistar a sua equipa e colher inspiração no seu trabalho  
 
Condições gerais:  
Número de Participantes: 30 (poderá conseguir-se espaço adicional se necessário)  
Idiomas:  Inglês e Russo 
 

 

3) Ministério da Educação do Estado de Hessen  

 
O Ministério:  
Na Alemanha, is 16 estados (designados por Länder) são os responsáveis pela educação, e não o 
governo federal. Isto significa que cada um dos 16 Länder tem as suas próprias políticas e sistema 
de educação, que são regidos pelo respectivo Ministério da Educação (em traços largos, situação 
comparável com a Áustria, Bélgica e Canadá). Um deles é o Ministério da Educação do Estado de 
Hessen. 
 
Programa:  
Os visitantes do Ministério da Educação do Estado de Hessen serão recebidos pelo Secretário de 
Estado (Ministro Adjunto). Haverá em seguida uma apresentação e debates com a divisão de 
educação geral e assuntos internacionais e a divisão para o desenvolvimento da qualidade. 
 
Condições gerais:  
Número de Participantes:   25   
Idiomas:  Inglês 
 

 

4) Visitas a Escolas  

 

As escolas:  
Tentámos seleccionar diferentes tipos de escolas, com diferentes práticas e contextos. Em cada 
escola, o objectivo será dar aos participantes uma visão do trabalho diário dos administradores e 
professores da escola, e as medidas e instrumentos a que recorrem para assegurar e melhorar a 
qualidade da educação.  
Entre as possíveis actividades incluem-se:  

- Visita à escola para apreciar as suas características específicas  

- Visita a uma sala de aula   

- Apresentação sobre a gestão para a qualidade da escolar: informação sobre experiências 

com diferentes medidas e instrumentos e sobre a visão da escolar em material de qualidade 

educativa. 

- Debate sobre a qualidade educativa e o impacto das políticas de educação com o director da 

escolar, um professor e eventualmente representantes dos estudantes. 

 

 
Escolas Escolhidas 

 Friedrich-Ebert-Schule, Frankfurt am Main, escola de amplo programa, com especial ênfase 
em trabalho social  
http://www.friedrich-ebert-schule.de/ 
 

http://www.friedrich-ebert-schule.de/
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 Helene-Lange-Schule em  Wiesbaden: Escola UNESCO e Clube de Roma, especialmente 

apoiada pelo Estado de Hessen 
http://helene-lange-schule.templ2.evision.net/index.php?id=15 
 

 Liebigschule, Frankfurt: escola de horário longo, “Escola da Europa”, “Escola -G8”- (8 anos 
apenas, em vez de 9 anos de escola secundária) 
http://www.liebigschule.de/ 

 

 Ziehenschule: atenção especial à matemática, TI, ciências naturais e tecnologia, apoio 
especial a estudantes particularmente dotados. 
http://www.ziehenschule-online.de/joomla/index.php?lang=de 
 

 

Condições Gerais:  

Número de Participantes:  até 10 para cada escola 

Idiomas: Inglês (com interpretação em Português apenas no caso da Ziehenschule) 

 

 
 
 

http://helene-lange-schule.templ2.evision.net/index.php?id=15
http://www.liebigschule.de/
http://www.ziehenschule-online.de/joomla/index.php?lang=de

