
3º Ano

LP
Leitura e

Interpretação

Social

Anos Iniciais

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





3

Passaporte Didático | Língua Portuguesa | VII Encontro de Formação de Professores 

Devolutiva dos resultados da Avaliação Diagnóstica – Dezembro 2019

LP
Anos Iniciais 3º 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	particular;

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,	identifican-
do nele informações relevantes.

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

3.
Utilizar indicadores de suporte, de autoria, de características 
gráficas	e	de	gênero	para	atribuir	sentido	ao	texto	e	à	intencio-
nalidade do autor. 

4. Identificar	a	unidade	temática	do	texto.

5.
Reconhecer o valor expressivo de sinais de pontuação e outras 
notações. 

6. Estabelecer relação entre termos de um texto a partir da repeti-
ção e/ou substituição de um termo que contribui para a progres-
são e a continuidade das ideias.
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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	ver-
tical,	a	fim	de	verificar	o	desempenho	da	turma,	de	modo	geral;	em	seguida,	a	leitura	na	horizontal,	aluno	por	aluno.	
Utilize lápis colorido para fazer os seguintes destaques:

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

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

- média abaixo de 50% (pintando de amarelo)

Segue abaixo um exemplo da Planilha do resultado da turma. Essa Planilha permitirá uma análise mais detalhada 
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.

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

Para isso, daremos início a um procedimento de elaboração de ATIVIDADES. Observem o exemplo a seguir:
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ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE

CAMPO DE ATUAÇÃO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação 
em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente 
por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e fami-
liar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: 
agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, 
diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

ESCOLHA DA HABILIDADE

Identificar a unidade temática do texto. 56%

Estabelecer relação entre termos de um texto a partir da repetição e/ou 
substituição de um termo que contribui para a progressão e a continuidade 
das ideias. 57,1%

O OBJETO DE CONHECIMENTO Gênero carta



7

Passaporte Didático | Língua Portuguesa | VII Encontro de Formação de Professores 

Devolutiva dos resultados da Avaliação Diagnóstica – Dezembro 2019

A SITUAÇÃO  
DIDÁTICA

a) Antes da leitura do texto, inicie uma conversa com a turma sobre o gênero de texto a ser lido, 
a fim de identificar e mobilizar os conhecimentos que os alunos já desenvolveram até aqui. 
Faça perguntas que os alunos responderão oralmente, a fim de encaminhar a discussão. 
Exemplo: Vocês sabem o que é uma carta? Já escreveram alguma? Para quem? Contem como 
vocês fizeram. Para que as pessoas escrevem cartas? Para quem podemos escrever cartas? 
Que assuntos podemos tratar nas cartas? Como se começa a escrever uma carta? O que não 
pode faltar? Como se termina uma carta? Todas as cartas são do mesmo jeito ou algumas são 
diferentes? Por quê? Questões como essas farão os alunos mobilizarem seus conhecimentos 
e sua memória sobre o que já conhecem a respeito do tema e do gênero a ser estudado.

b) Durante ou logo após a leitura do texto, faça uma primeira leitura coletiva com os alunos, de 
forma expressiva. Para manter a atenção da turma, é possível fazer paradas programadas na 
leitura, colocando questões orais que ajudem na localização de informações, na compreen-
são global do texto, na identificação de sua unidade temática, na inferência de implícitos, 
bem como na relação entre os termos do texto e progressão das ideias (coesão). Algumas 
questões possíveis: Quando e onde a carta foi escrita? Quem escreveu a carta? Para quem? 
Como é possível saber? Essas pessoas se conhecem? São próximas? Como é possível saber? 
Onde o autor da carta mora? Ele gosta desse lugar? Por quê? O autor da carta sempre morou 
nesse lugar? O autor da carta tem algum lugar preferido? Qual? Como é esse lugar? O autor da 
carta promete alguma coisa para seu destinatário? O quê? Como a carta termina? Tem alguma 
expressão de despedida? Dessa forma, conseguimos garantir que todos os alunos compreen-
dam adequadamente o texto, dando subsídios para que eles consigam realizar uma segunda 
leitura, autonomamente, a fim de responder às questões propostas.

c) Após a leitura do texto, solicite aos alunos que recontem, coletivamente, o conteúdo da carta, 
destacando o que acharam mais importante, cada um complementando a fala do outro. 
Intervenha quando observar que os acontecimentos relatados fogem do texto, o que é uma 
forma de garantir, por meio da oralidade, a construção gradativa da compreensão global e da 
unidade temática do texto.

d) Depois que terminarem o reconto, faça questões que ajudem as crianças a refletirem sobre 
qual é o assunto mais importante da carta, separando aquilo que é principal do que é 
secundário. Isso ajudará no desenvolvimento da habilidade Identificar a unidade temática 
do texto. É possível realizar questões como: Quais são os assuntos de que Miguel trata na 
carta? Quais são os maiores e os menores parágrafos da carta? Qual é o assunto de cada pa-
rágrafo? Algum assunto se repete em mais de um parágrafo? Qual? Qual deles ocupa o maior 
espaço do texto? O que ele explica com mais detalhes para seu primo? Sobre quais assuntos 
Miguel fala menos? Onde eles aparecem? 

e) Para desenvolver a habilidade Estabelecer relação entre termos de um texto a partir da 
repetição e/ou substituição de um termo que contribui para a progressão e a continuidade 
das ideias, é possível retomar a leitura do texto com foco agora na relação entre os termos 
do texto, chamando a atenção dos alunos para alguns advérbios, pronomes e substantivos 
(marcados abaixo em negrito) que antecipam ou fazem referência a algo que já foi dito. Des-
taque um desses elementos, relendo o trecho em que aparece, e peça que eles localizem o 
termo a que se refere. No primeiro parágrafo, a que se refere a expressão nessa nova cidade? 
Que cidade é essa? E a palavra aí? A que lugar se refere? No primeiro parágrafo, a quem se 
refere a expressão sua? No segundo parágrafo, quais são as palavras ou expressões que 
substituem São Paulo? No segundo parágrafo, a quem se refere a palavra me? No terceiro 
parágrafo, quais são as palavras ou expressões que substituem parque mais famoso?
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Texto

São Paulo, 03 de outubro de 2019.

Querido primo João, 

Faz um mês que estou morando nessa nova cidade e já estou com saudades. Gosto muito de você e sinto falta de 
quando a gente brincava na sua casa. Espero que esteja tudo bem por aí.

Quero muito que você venha me visitar em São Paulo. A cidade é incrível e eu estou amando muito! Ela é grande e 
agitada, tem um monte de carro, shopping, viaduto, mas também tem parques, praças e museus. É super legal e tem 
várias coisas para fazer aqui. 

Quando você puder vir, vou te levar ao parque mais famoso da cidade. Ele fica na zona sul e se chama Ibirapuera. É o 
lugar de que eu mais gosto na cidade! Lá dentro tem várias espécies de árvores, pista de bicicleta, lago, parquinho e até 
um museu que se chama Oca, porque ele se parece com a casa dos índios. Com certeza você vai achar muito legal!

Também estou animado com a minha nova escola. Lá é tudo diferente e bem divertido. Até já fiz alguns amigos.

Fique bem e mande um beijo para sua mãe.

Um forte abraço!

Miguel
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO

A ESCOLHA DA HABILIDADE

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

 


