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Professor, a aplicação da avaliação e a análise dos resultados, tendo como pressuposto as habilidades segundo a 
BNCC, são elementos orientadores para as escolas no sentido de:

• oferecer novos caminhos metodologias e estratégias inovadoras para recuperar e reforçar conhecimentos de 
Matemática;

• recuperar e reforçar a aquisição de habilidades;

• aprofundar e ampliar conhecimentos adquiridos.

Com a intenção de imprimir qualidade ao processo de análise dos resultados, se faz necessário:

1. A resolução e análise do instrumento de avaliação aplicada na sua turma.

 Em grupo de no, máximo, 5 colegas, resolvam a avaliação.

2. A relação das questões com as habilidades aferidas.

 Após resolução da avaliação, estabelecer a relação entre habilidades e questões aferidas e citar a unidade 
temática relacionada à cada habilidade. Para isso, preencha o quadro abaixo com essas informações.
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UNIDADE  
TEMÁTICA

HABILIDADES  
AVALIADAS 1ºANO QUESTÕES

1.Registrar e comparar quantidades utilizando 
notação numérica.

2. Resolver situações-problema que envolvem 
diferentes significados das operações de adição e 
subtração com números naturais.

3. Reconhecer e explicitar o padrão (ou regu-
laridade) e identificar a posição de elementos 
em sequências recursivas de números naturais, 
figuras e objetos.

4. Utilizar vocabulário fundamental de posição (di-
reita, esquerda, em cima, embaixo, na frente, atrás, 
entre, ao lado, o primeiro, o último etc.).

5. Identificar semelhanças e diferenças entre 
objetos, segundo o atributo forma.

6. Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da 
semana e meses do ano e escrever datas utilizan-
do calendário.

7. Ler e interpretar dados expressos em listas, 
tabelas simples e gráficos de colunas/barras.

3. Análise da Planilha: Habilidades por Turma.

Professor, com a planilha das habilidades por turma, que você recebeu, destaque: 

- 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, que servirá de orientação para uma análise detalhada 
sobre como sua turma se comportou em relação a cada habilidade e no conjunto das habilidades.
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Professor, ao finalizar a análise dos resultados da sua escola, que habilidade(s) você destaca como um ponto de 
atenção a ser considerado no seu Plano de Ensino/Semanário do 1º semestre de 2020?

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 abaixo: alguns 
pressupostos são imprescindíveis nessa elaboração.
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Pressupostos para elaboração de uma atividade:

• A escolha da habilidade;

• O objeto de conhecimento;

• A situação-problema;

• A situação didática;

• A avaliação da atividade realizada.

PRESSUPOSTOS A  
CONSIDERAR DESCRIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS

A ESCOLHA DA  
HABILIDADE

• Identificar antecessor e sucessor na sequência de números naturais.

O OBJETO DE  
CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS)

• Ordenação de números naturais:

- ordem crescente e decrescente;

- antecessor e sucessor de um número.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

A professora de Roberta pediu que ela recortasse alguns números que 
aparecem na folha de uma revista e montasse um painel.

18 27 

15
13 23

39 

 a) Quantos números Roberta colou no seu painel? 

b)  Ajude Roberta a escrever esses números na tira numérica, na ordem, do 
menor para o maior. A professora já colocou um número agora é sua vez 
de completar.

18

c) Converse com seus colegas sobre como você fez para organizar todos 
os números na tira numérica. 

A SITUAÇÃO DIDÁTICA
4. Utilizar vocabulário fundamental de posição (direita, 
esquerda, em cima, embaixo, na frente, atrás, entre, ao 
lado, o primeiro, o último etc.).

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE

5. Identificar semelhanças e diferenças entre objetos, 
segundo o atributo forma.
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PRESSUPOSTOS A  
CONSIDERAR. DESCRIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS

A ESCOLHA DA  
HABILIDADE

• Identificar antecessor e sucessor na sequência de 
números naturais.

O OBJETO DE  
CONHECIMENTO

(CONTEÚDOS).

• Ordenação de números naturais:
   - ordem crescente e decrescente;
   - antecessor e sucessor de um número.

SITUAÇÃO -PROBLEMA.

A professora de Roberta pediu que ela recortasse al-
guns números que aparecem na folha de uma revista e 
montasse um painel.

18 27 

15
13 23

39 

 a) Quantos números Roberta colou no seu painel? 

b)  Ajude Roberta a escrever esses números na tira numérica, na ordem, do 
menor para o maior. A professora já colocou um número agora é sua vez 
de completar.

18

c) Converse com seus colegas como você fez para organizar todos os 
números na tira numérica.  

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

Para ajudar os alunos na interpretação da situação-problema, é importante:

• Solicitar que se organizem em grupos.

• Fazer uma leitura coletiva ou perguntar quem gostaria de ler em voz 
alta.

• Conversar a respeito do significado dos termos, crescente e decrescente.

• Fazer o fechamento das discussões, considerando as estratégias dos 
alunos e fazendo as observações ainda necessárias para a compreen-
são das ideias subjacentes à situação-problema.

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE

Verificar o desenvolvimento da habilidade por meio da observação da atua-
ção dos alunos, em atividades como:

• Trazer revistas  ou folhetos que aparecem números.

• Solicitar que eles recortem e colem os números e montem um mural.

• Propor que eles colem os números obedecendo uma ordem, combinada 
previamente.

• Levar para a sala de aula cartelas numeradas e solicitar que eles 
brinquem com os comandos: quem vem depois, quem vem antes (uma 
criança levanta uma cartela numerada e faz as perguntas) etc.
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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.

PRESSUPOSTOS A  
CONSIDERAR DESCRIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS

A ESCOLHA DA  
HABILIDADE

O OBJETO DE  
CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS)

SITUAÇÃO-PROBLEMA

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE


