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Os estudantes do Ontário fazem testes em
toda a província sobre as suas capacidades em
leitura, escrita e matemática em etapas chave
da sua educação:

Grau

3

leitura, escrita e matemática testadas no
fim do ciclo primário (primary division)

Grau

6

leitura, escrita e matemática testadas no
fim do ciclo júnior (junior division)

Grau

9

matemática testada no primeiro ano da
escola secundária

Grau

10

GUIA para

os Testes do
EQAO na
Escola
Secundária

literacia testada como um requisito para
graduação

Os testes são administrados pelo Escritório
de Responsabilização e Qualidade
na Educação (Education Quality and
Accountability Office – EQAO), uma agência
independente do Ministério da Educação.
Esta brochura ajuda a compreender os dois
testes do EQAO que os
estudantes do Ontário
fazem na escola
secundária e como os
resultados podem ser
usados para avaliar e
apoiar a aprendizagem.

Testes de Matemática do Grau 9
Teste de Literacia de Escola Secundária do Ontário
(Ontario Secondary School Literacy Test – OSSLT)

O que está nos testes do EQAO?
Todos os estudantes têm de fazer os testes do EQAO?
Teste de
Matemática do
Grau 9

OSSLT

Este teste avalia as capacidades em
matemática que se espera que os
estudantes tenham aprendido no final
do Grau 9. São administradas versões
diferentes do teste nos cursos académico
e de matemática aplicada.

Este teste avalia as capacidades em
literacia que se espera que os estudantes
tenham aprendido em todas as matérias
até ao fim do Grau 9.

Cada pergunta em cada teste do EQAO é diretamente
baseada em O Currículo do Ontário, que é aquilo que os
estudantes estão a aprender todos os dias nas salas de aulas.

Quando é os testes têm lugar?
Teste de Matemática do Grau 9
Os estudantes dos cursos de matemática de primeiro
semestre fazem o teste durante um período de duas
semanas em Janeiro; os estudantes dos cursos de segundo
semestre ou de ano inteiro fazem o teste durante um
período de duas semanas no fim de Maio e princípios de
Junho. Cada escola determina as suas próprias datas de
testes, durante o período de testes.

OSSLT
Cada ano, todos os estudantes em todo o Ontário fazem o
OSSLT na mesma data, habitualmente nos fins de Março ou
princípios de Abril.

Teste de Matemática do Grau 9
É requerido que todos os estudantes a trabalhar para o seu crédito
académico ou de matemática aplicada do Grau 9 façam este teste.

OSSLT
Todos os estudantes a trabalhar para um Diploma de Escola
Secundária do Ontário (Ontario Secondary School Diploma –
OSSD) têm de fazer este teste.
O sucesso no OSSLT é a principal maneira de satisfazer o
requisito de literacia para o OSSD. Os estudantes podem fazer
o OSSLT mais de uma vez. Os estudantes que não têm sucesso
no OSSLT podem ser elegíveis para fazer o Curso de Literacia de
Escola Secundária do Ontário (Ontario Secondary School Literacy
Course – OSSLC) com vista a satisfazer o requisito de graduação.
Para os estudantes com
necessidades especiais de
educação (special education
needs), são autorizadas algumas
adaptações (accommodations)
que sejam consistentes com
as suas práticas regulares
de avaliação na sala de
aulas. Também podem
ser permitidas provisões
especiais para quem está
a aprender a língua Inglesa.

Quando e como são divulgados os resultados do EQAO?
Teste de Matemática do Grau 9
Os resultados são divulgados em Setembro do ano escolar
seguinte.

OSSLT
Os resultados são divulgados em Junho do mesmo ano escolar.

Os estudantes têm de estudar para os testes?
Não. Uma vez que os testes do EQAO são inteiramente
baseados em O Currículo do Ontário, eles não deveriam
necessitar de preparação especial. Os estudantes podem
usar os exemplos dos materiais dos testes divulgados em
www.eqao.com para se familiarizarem com o formato dos
testes provinciais e os tipos de perguntas que serão feitas.

Os estudantes receberão um Relatório Individual de Estudante
do EQAO diretamente da sua escola.
Para ajudar a informar o seu planeamento de melhoramento,
as escolas e as direções escolares recebem relatórios
pormenorizados sobre o desempenho dos seus estudantes. Os
resultados gerais ao nível de escola e direção estão disponíveis
para o público no sítio na web do EQAO.

Como são reportados os resultados do EQAO?
Teste de Matemática do Grau 9
O desempenho é reportado de acordo com os quatro níveis de
desempenho da província. Estes são os mesmos níveis que os
professores utilizam na sala de aulas e nos cartões de informação
para reportar o desempenho do estudante. O padrão provincial
é o Nível 3, o qual corresponde a um desempenho na gama de
70 a 79 por cento. Os estudantes que cumprem ou excedem o
padrão (ou seja, atingem o Nível 3 ou 4) no teste, demonstraram
a maior parte, ou todos os conhecimentos e as capacidades em
matemática esperados na atual etapa da sua educação.

OSSLT
O OSSLT é um teste de competência mínima. Portanto,
o desempenho é reportado como "com sucesso" ou "sem
sucesso". Os estudantes com sucesso demonstraram o nível
mínimo de literacia que é esperado no final do Grau 9.

Os resultados do EQAO contam para as notas dos
estudantes?
Teste de Matemática do Grau 9
Este teste pode contar por até 30% das notas finais dos
estudantes no curso. As escolas e/ou as direções escolares
decidem se contam o teste provincial e em quanto.

Os resultados do EQAO também são importantes porque eles
são a única evidência de desempenho publicamente disponível
que é comparável para todos os estudantes em toda a província.

Como devem ser usados os resultados do EQAO?
Os resultados do teste do EQAO devem ser revistos lado a
lado com o trabalho diário dos estudantes na sala de aulas
e outra informação de avaliação, para medir a aprendizagem
do estudante e determinar onde pode ser necessário mais
apoio. Para os estudantes que não cumprem o padrão
provincial em matemática ou não têm sucesso no OSSLT,
é particularmente importante que os professores e os pais
analisem como trabalhar em conjunto para eliminar as lacunas
de aprendizagem e melhorar o desempenho do estudante
antes do fim da escola secundária.

Por que é o Ontário efetua testes em toda
a província?
O Ontário efetua testes provinciais com vista a
■

■

informar o melhoramento de programas educativos e
estratégias para ajudar todas as crianças a ter sucesso, e
reforçar a responsabilização do sistema de educação pública.

OSSLT
Os resultados não contam para as notas dos estudantes,
mas completar o OSSLT com sucesso, ou o curso de literacia
alternativo, é um requisito para a obtenção de um diploma de
graduação.

Para mais informação, visite www.eqao.com.

Por que são importantes os resultados dos testes
do EQAO?
Os estudantes precisam de dominar capacidades fundamentais
de literacia e numeracia antes do fim da escola secundária e os
testes provinciais retiram toda a subjetividade na avaliação de
se eles o conseguiram. Os testes têm lugar suficientemente
cedo na frequência da escola secundária para que possa ser
prestado mais apoio aos estudantes que não cumprem o nível
mínimo de literacia ou o padrão provincial em matemática. Os
resultados do EQAO podem dar informação para o planeamento
do melhoramento ao ajudar a identificar áreas de aprendizagem
que possam precisar de mais atenção.
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