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O ICILS – International Computer and Information Literacy Study – é um estudo 

internacional que avalia a literacia digital e de informação de jovens com idades entre 

os 13 e os 14 anos, a frequentar o 8.º ano de escolaridade. O estudo, que se realiza com 

uma periodicidade quinquenal, teve a primeira edição em 2013. O ICILS 2018 envolveu 

14 países/regiões. Portugal participou pela primeira vez em 2018, com mais de 3000 

alunos e cerca de 215 escolas distribuídas por todo o país. 
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Tecnologias da Informação e da Comunicação 
 
 

Literacia em Computadores e Informação  (CIL) 
 

Pensamento Computacional  (CT) 



Resultados Médios na Escala CIL, por país/sistema educativo 

CIL = Computer and Information Literacy 
(Literacia em Computadores e Informação) 
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1. 

O Pensamento Computacional  é uma forma relevante de abordar problemas, 

aplicável a muitas áreas da educação (não só na programação). 

A Literacia em Computadores e Informação possibilita a utilização dos 

computadores para investigar, criar e comunicar. 







2. 

Variação dos resultados médios em CIL e em CT 

 





A diferença entre a pontuação dos 5% de alunos com melhores resultados e 

a pontuação dos 5% de alunos com os resultados  

mais baixos em CIL varia entre os 216 pontos (na Dinamarca)  

e os 347 pontos (no Cazaquistão)  

No conjunto dos países participantes, 

a diferença entre o resultado médio mais elevado e o resultado médio mais baixo foi de 157 pontos 

Em Portugal, essa diferença é de 230 pontos; a segunda menor entre os 

países participantes 





3. 
Resultados por Género 

 

As raparigas apresentaram desempenhos melhores do que os rapazes em CIL. 

Mas em CT, os rapazes apresentaram pontuações médias melhores.  



Em média, as raparigas têm melhores resultados do que os rapazes em CIL 



Em média, os rapazes têm melhores resultados do que as raparigas em CT 

CT = Computational Thinking 
(Pensamento Computacional) 



4. 
 A escala de desempenho em CIL distingue quatro níveis de 

proficiência com um grau crescente 

de complexidade. 

 



Níveis de Proficiência da Escala CIL 

Na maioria dos países, os alunos apresentam desempenhos no nível 2 de proficiência na escala CIL. 



5. 
Os resultados em CIL e em CT apresentaram variações significativas em 

função do estatuto socioeconómico das famílias, dos anos de experiência de 

utilização de computadores  e do acesso a computadores em casa. 



Em média, os aluno com origem em famílias com elevado estatuto socioeconómico (aferido pelo nível de escolaridade e grupo 

ocupacional dos pais, e livros existentes em casa) tiveram pontuações mais elevadas em CIL. 

CIL 
Estatuto 

socioeconómico 



CT 
Estatuto 

socioeconómico 

 

Em média, os aluno com origem em famílias com elevado estatuto socioeconómico (aferido pelo nível de escolaridade e grupo 

ocupacional dos pais, e livros existentes em casa) tiveram pontuações mais elevadas em CT. 



Alunos que têm mais computadores em casa e que os utilizam há mais anos tiveram pontuações mais elevadas em CIL. 

CIL 
Acesso e 

experiência 



Alunos que têm mais computadores em casa e que os utilizam há mais anos tiveram pontuações mais elevadas em CT. 

CT 
Acesso e 

experiência 



6. 
Os alunos utilizam mais as Tecnologias da Informação e da Comunicação fora 

da escola e sobretudo para atividades de lazer. 

  



Os alunos utilizam mais as Tecnologias da Informação e da Comunicação fora da escola 

e sobretudo para atividades de lazer. 

Portugal 



Os alunos referiram que a escola lhes deu ferramentas para… 

A maioria dos alunos portugueses referiu ter aprendido na escola conteúdos relacionados com a avaliação em CIL. 

Na escola 





Os alunos utilizam mais frequentemente os computadores para escrever ou editar documentos (33%) 

ou para gravar ou editar vídeos (28%) do que para contruir ou editar uma página web. 



7. 

Menos de metade dos professores indicaram utilizar as TIC na maioria das aulas. 

  



Professores que referiram utilizar ferramentas TIC, na maioria das aulas ou em quase todas as aulas (%) 

ICT = Information and Communications Technology 
(TIC = Tecnologias de Informação e Comunicação)  

Nas aulas 



Nas aulas 



Nas aulas 


