Teste Padronizado
2020/2021

Para melhor compreender a aprendizagem e o
progresso do seu educando durante o ano, é
importante consultar todas as informações constantes
do relatório de final de ano do seu educando.
No relatório do seu educando, o(a) professor(a) terá
facultado informações sobre áreas como:
•
•
•
•

Compreender a classificação dos testes
padronizados do seu educando no contexto do
seu relatório de final de ano para 2020/2021
A COVID-19 e o encerramento de escolas no ano
passado terão tido impacto nas crianças de várias
maneiras e, por isso, é importante ter isto em mente
ao ler o relatório de final de ano do seu educando.
Todos os anos, as escolas utilizam testes padronizados
para a matemática e leitura para as crianças do 2o,
4o e 6o ano; e partilham os resultados destes testes
em relatórios de final de ano. Os testes padronizados
fornecem um resumo dos resultados do seu
educando numa área específica da sua aprendizagem.
Não representam nem podem representar o
quadro completo do seu educando enquanto
aluno. Os testes padronizados são desenvolvidos
para apresentar médias entre um grande número
de crianças. Como os testes foram desenvolvidos
no período pré-COVID-19, não têm em conta a
pandemia e as formas como esta impactou a vida
escolar primária neste último ano. Isto significa que os
testes padronizados se baseiam em crianças que não
tiveram longos períodos de encerramento escolar e
de aprendizagem à distância. Como resultado, pode
verificar que a classificação do seu educando nos
testes padronizados pode ter mudado desde a última
vez que as classificações dos testes foram partilhadas
consigo.

o seu educando enquanto aluno
o desenvolvimento social e pessoal do seu
educando
a aprendizagem do seu educando ao longo do
programa escolar
formas de apoiar ainda mais a aprendizagem do
seu educando.

Ao completar o relatório de final de ano, o(a)
professor(a) do seu educando terá considerado
as diferentes formas como trabalhou com o seu
educando durante o ano, incluindo o trabalho
realizado em sala de aula, ao ar livre e a aprendizagem
à distância. Dadas as circunstâncias excecionais que
você, o seu educando e o(a) professor(a) do seu
educando enfrentaram neste ano letivo, o relatório
poderá ser um pouco diferente do seu último relatório
escolar. O(a) professor(a) do seu educando irá utilizar
a informação reunida durante o ano, incluindo os
resultados dos testes padronizados, para o(a) ajudar
a planear a forma como irá apoiar o seu educando
quando a escola reabrir em setembro.
Os pais e tutores que não estejam familiarizados
com os testes padronizados, a respetiva finalidade
e a forma como podem interpretar os resultados
dos testes, podem consultar a folha de informações
disponível em:

ncca.ie/primary/reporting-and-transfer
Se tiver alguma preocupação sobre o relatório de
final de ano do seu educando, deverá contactar a sua
escola da forma habitual.

