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Aos Alunos, Professores e Comunidades Educativas

Publicados os resultados dos estudos internacionais de avaliação de alunos, PISA, 

TIMSS 4.º ano e TIMSS Advanced, cumpre agradecer publicamente a todas as escolas e alunos

que, em 2015, voluntariamente participaram nestes instrumentos de avaliação, e aceitaram 

o desafio de representar o nosso país internacionalmente. Uma representação que pela 

seriedade com que encararam os desafios e pelos resultados obtidos dignificou o sistema 

educativo nacional e são motivos de orgulho para Portugal. 

As significativas melhorias registadas em 2015 nos desempenhos dos alunos de 15 

anos, de todas a modalidades de educação e formação, na mobilização de conhecimentos de 

leitura, matemática e ciências na 6.ª participação de Portugal no PISA (Programme for 

International Student Assessment), nos desempenhos dos alunos do 4.º ano na literacia em 

matemática na 3.ª edição do TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

e na 1.ª participação dos alunos que frequentam o 12.º no TIMSS Advanced (Trends in 

International Mathematics and Science Study – Advanced) traduziram-se num 

reconhecimento, aos olhos da Europa e do Mundo, do esforço nacional, continuado, 

persistente e consistente, em melhorar o sistema educativo nacional. A educação em Portugal 

melhorou e com ela todos melhoramos.

Os resultados alcançados testemunham a dedicação e conquista obtida por milhares 

de alunos, e são motivo de orgulho e reconhecimento para todos aqueles que diariamente os 

apoiam e com eles trabalham. 



A Assembleia da República associa-se ao sentimento de reconhecimento nacional 

pelos resultados obtidos, saudando os alunos e agradecendo aos professores, aos técnicos, 

aos assistentes operacionais, às famílias, às autarquias e serviços tutelados do Ministério da 

Educação pelo seu extraordinário trabalho e empenho. 

Este grande sucesso muito dignifica Portugal, é motivo de orgulho para todos os 

portugueses e um estímulo para continuarmos a melhorar.

Palácio de São Bento, 14 de dezembro 2016

Os Deputados,


