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LP
Anos Iniciais 1º Ano

VII Encontro de Formação de Professores 
Devolutiva dos resultados da Avaliação 
Diagnóstica – Dezembro 2019

Professor, a aplicação e a análise dos resultados da avaliação são elementos orientadores para as escolas no senti-
do de:

 oferecer novos caminhos (metodologias e estratégias inovadoras) para recuperar e reforçar conhecimentos de 
Língua Portuguesa.

 recuperar e reforçar a aquisição de habilidades.

 aprofundar e ampliar conhecimentos adquiridos.

Para isso, mais que observar os resultados – os quais podem ser sempre recuperados pelas planilhas – é preciso 
compreender por que se avalia, o que se avalia e como se avalia, pois é esse entendimento que favorecerá a tomada 
de decisões por novos caminhos no processo de ensinar/aprender.

Com a intenção de imprimir qualidade ao processo de análise dos resultados, preencha o quadro abaixo, no 

sentido de realizar:

1.	 a	análise	das	provas,	verificando	a	correspondência	de	cada	habilidade	às	questões	que	a	avaliam;	

2. a análise da planilha de cada classe, observando o desempenho geral da classe e de cada aluno, em particu-
lar;

3. a interpretação dos resultados.
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1. Leitura, resolução e análise dos instrumentos de avaliação

Habilidades Questões

1. Ler texto escrito demonstrando compreensão global, iden-
tificando	nele	informações	relevantes.

2.
Ler	sequência	de	imagens	e/ou	reconhecer	a	relação	entre	
imagem e texto verbal na atribuição de sentido ao texto.

3. Escrever nomes de outras pessoas

4.

Produzir lista utilizando-se da escrita alfabética.

a) Produzir lista utilizando-se da escrita silábico-alfabéti-
ca.

b) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica com cor-
respondência	sonora.

c) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica sem cor-
respondência	sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente.

e)	Escrever	utilizando	grafismos	e/ou	outros	símbolos.

5.

Produzir frase utilizando-se da escrita alfabética (CV).

a) Produzir frase utilizando-se da escrita silábico-alfabéti-
ca.

b) Produzir frase utilizando-se da escrita silábica com 
correspondência	sonora.

c) Produzir frase utilizando-se da escrita silábica sem 
correspondência	sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente.

e)	Escrever	utilizando	grafismos	e/ou	outros	símbolos.

6. Produzir narrativa utilizando-se da escrita alfabética (CV).

a) Produzir narrativa utilizando-se da escrita silábico-alfa-
bética.

b) Produzir narrativa utilizando-se da escrita silábica com 
correspondência	sonora.

c) Escrever utilizando-se da hipótese silábica sem corres-
pondência	sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente

e)	Escrever	utilizando-se	de	grafismos	e/ou	de	outros	
símbolos
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2. Análise das planilhas (por escola, ano/turma)

De	posse	da	planilha	de	resultados	de	sua	turma,	proceda	à	leitura/análise	considerando,	primeiro,	a	leitura	na

vertical,	a	fim	de	verificar	o	desempenho	da	turma,	de	modo	geral;	em	seguida,	a	leitura	na	horizontal,	aluno	por

aluno. Utilize lápis de cores fazendo os seguintes destaques:

- média igual ou acima de 70% (pintando de azul)

- média abaixo de 70% e maior ou igual a 50% (pintando de verde)

- média abaixo de 50% (pintando de amarelo)

Segue abaixo um exemplo de Planilha do resultado de uma turma. Essa Planilha permitirá uma análise mais detalha-
da sobre como sua turma se comportou em relação a cada habilidade e no conjunto das habilidades.

3. Interpretação dos resultados

Ao	finalizar	a	análise	das	provas	e	dos	resultados	da	sua	turma,	destaque	as	habilidades	que	você	considera	como	
pontos de atenção a serem observados no seu Plano de Ensino/Semanário para o 1º semestre de 2020.
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Ao ter clareza das habilidades fragilizadas, demonstradas na avaliação diagnóstica, uma das ações didáticas de su-
peração	está	no	planejamento	de	atividades	significativas	que	possibilitem	o	avanço	dos	alunos	na	construção	das	
ideias relacionadas a essas habilidades.

Para isso, daremos início a um procedimento de elaboração de ATIVIDADES. Observem o exemplo a seguir:

Professor, agora é sua vez: elabore uma atividade que possibilite o avanço dos alunos na construção das ideias 
relacionadas	à	habilidade	mais	fragilizada	observada	na	análise	dos	resultados.

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição 
e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 
cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas.

CONTO DE ENCANTAMENTO 
(CONTO MARAVILHOSO OU 
CONTO DE FADAS)

A Galinha Ruiva (lenda do folclore inglês) – Anexo (*)

A ESCOLHA DA(S)  
HABILIDADE(S)

Produzir narrativa utilizando-se da escrita alfabética (CV).

Identificar elementos da narrativa (narrador, personagens, enredo, tempo e 
espaço).

Relacionar elementos sonoros com sua representação escrita.
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A SITUAÇÃO DIDÁTICA

a) Antes de ler o texto para os alunos, explore o título perguntando se 
alguém conhece a história. Em caso afirmativo, peça que a conte para 
o grupo (e, depois da atividade de leitura, compare-a com a que será 
apresentada ao grupo).

b) Para realizar a leitura, organize o grupo num círculo, pois isso aproxima 
crianças e professor, favorecendo o envolvimento e atenção de todos. 
Antecipadamente, planeje a leitura que fará, a fim de que, ao realizá-la, 
faça uso de pausas e entonações adequadas às pontuações, sem artifi-
cialismos. As vozes das personagens podem ser diferenciadas de modo 
a atrair maior atenção dos alunos.

c) Antes de iniciar um processo de entendimento do texto, explore palavras 
pouco conhecidas, como quinta e pintainhos: quem sabe o que significa 
cada uma dessas palavras? Analisando com as crianças o primeiro pará-
grafo, pode-se chegar à conclusão de que quinta é um lugar e pintainhos 
é sinônimo de pintinhos.

d) Peça que as crianças expressem suas impressões sobre a história lida. 
Gostaram? Por quê? O que acharam do comportamento dos animais? 
E do comportamento da galinha? Como seria o fim dessa história se os 
animais tivessem atendido aos pedidos da Galinha Ruiva?

e) Solicite que relembrem os fatos da narrativa na ordem em que acontece-
ram, bem como os animais e suas falas.

f) Proponha que, individualmente, reescrevam a história ouvida, de acordo 
com o que foi lido e refletido na roda de conversa. Lembre os alunos so-
bre a necessidade de colocarem um título para a história. Como é início 
de ano, esta atividade pode ser utilizada como diagnóstico dos conheci-
mentos de escrita e de linguagem escrita (narrativa) de cada criança.

Observações:

• O mesmo texto permite outras atividades: 

a) listagem dos nomes dos animais; 

b) reescrita coletiva de outro final para a história, considerando que a 
Galinha Ruiva resolvesse perdoar os animais que não quiseram ajudá-
-la (reescrita dos dois últimos parágrafos); 

c) entregue o texto escrito para cada aluno e leve-os a observar como 
a escrita em prosa (contínua) é diferente da escrita de uma lista, de 
um poema, ...; localizem no título a palavra GALINHA; depois, todas 
as outras vezes em que ela aparece no corpo do texto, pintando-a; 
localize e pinte o nome dos outros animais da história; localizar as 
palavras que especificam o que é preciso fazer com o milho (colher, 
debulhar, moer); comparar a escrita de colher (colheita) com colher 
(utensílio), palavras que devem estar inseridas em frases para que 
percebam que o contexto auxilia no significado e até na leitura das 
palavras que são grafadas do mesmo modo etc. 
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Anexo (*)

A GALINHA RUIVA 

(Lenda	do	Folclore	Inglês)

ERA UMA VEZ UMA GALINHA RUIVA QUE MORAVA COM OS SEUS PINTAINHOS1  NUMA QUINTA2 .

UM DIA A GALINHA RUIVA PERCEBEU QUE O MILHO ESTAVA PRONTO PARA SER COLHIDO E COMIDO. ELA 
TEVE ENTÃO UMA IDEIA! IRIA FAZER UM DELICIOSO BOLO DE MILHO. TODOS IAM GOSTAR!

ERA MUITO TRABALHO E A GALINHA RUIVA PRECISAVA DE BASTANTE MILHO PARA O BOLO. QUEM PODIA AJU-
DAR A COLHER AS ESPIGAS DE MILHO NO PÉ? QUEM PODIA AJUDAR A DEBULHAR TODO AQUELE MILHO? QUEM 
PODIA AJUDAR A MOER O MILHO PARA FAZER A FARINHA DE MILHO PARA O BOLO?

PENSANDO NAS RESPOSTAS A TANTAS PERGUNTAS ENQUANTO CAMINHAVA, ENCONTROU ALGUNS DOS 
SEUS AMIGOS.

– QUEM PODE ME AJUDAR A COLHER O MILHO PARA FAZER UM DELICIOSO BOLO? – PERGUNTOU A GALINHA 
RUIVA.

– EU É QUE NÃO, DISSE O GATO. ESTOU COM MUITO SONO!

– EU É QUE NÃO, DISSE O CACHORRO. ESTOU MUITO OCUPADO!

– EU É QUE NÃO, DISSE O PORCO. ACABEI DE ALMOÇAR!

– EU É QUE NÃO, DISSE A VACA. ESTÁ NA HORA DE BRINCAR LÁ FORA!

TODOS RESPONDERAM QUE NÃO.

ENTÃO, A GALINHA RUIVA FOI PREPARAR TUDO SOZINHA: COLHEU AS ESPIGAS, DEBULHOU O MILHO, MOEU A 
FARINHA, PREPAROU O BOLO E COLOCOU-O NO FORNO.

QUANDO O BOLO FICOU PRONTO … AQUELE CHEIRINHO BOM DE BOLO FOI CHEGANDO AO NARIZ DOS SEUS 
AMIGOS QUE COMEÇARAM A APROXIMAR-SE COM ÁGUA NA BOCA.

ENTÃO A GALINHA RUIVA DISSE:

– QUEM FOI QUE ME AJUDOU A COLHER O MILHO, A PREPARÁ-LO PARA FAZER O BOLO?

TODOS FICARAM BEM QUIETINHOS. (AFINAL NINGUÉM TINHA AJUDADO).

– ENTÃO QUEM VAI COMER O DELICIOSO BOLO DE MILHO SOU EU E MEUS PINTAINHOS, APENAS. VOCÊS PO-
DEM CONTINUAR A DESCANSAR OLHANDO PARA NÓS ENQUANTO O SABOREAMOS, DISSE A GALINHA RUIVA.

E ASSIM FOI, A GALINHA E SEUS OS SEUS PINTAINHOS APROVEITARAM A FESTA PARA COMEREM O BOLO E 
NENHUM DOS PREGUIÇOSOS FOI CONVIDADO!

https://anacontadoradehistorias.wordpress.com/2015/03/04/a-galinha-
ruiva-lenda-do-folcolore-ingles/  

Acesso em 30/01/2020.

1Pintainho: substantivo masculino m.q. PINTO ('filhote').
2Quinta: substantivo feminino. 1.propriedade rural, com moradia. 2. terreno próprio para agricultura.
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
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HABILIDADE(S)

A SITUAÇÃO DIDÁTICA


