
4º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

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





3
Passaporte Didático | Matemática | VII Encontro de Formação de Professores 

Devolutiva dos resultados da Avaliação Diagnóstica – Dezembro 2019

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 a cada habilidade. Para isso, preencha o quadro abaixo com essas informações.
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UNIDADE  
TEMÁTICA HABILIDADES AVALIADAS – 4º ANO QUESTÕES

1.Resolver situações-problema que envolvem re-
presentação, comparação e ordenação de números 
racionais nas formas fracionária e decimal.

2.Resolver situações-problema que envolvem os 
diferentes significados das operações com núme-
ros naturais e a adição e subtração com números 
racionais na forma decimal.

3.Reconhecer a relação entre dois termos de uma 
sentença matemática e determinar o valor de um 
termo desconhecido em uma igualdade.

4.Identificar e classificar figuras geométricas pla-
nas, utilizando como critérios o número de lados e 
os eixos de simetria.

5.Identificar ângulos como mudança de direção e 
reconhecer ângulo reto.

6.Resolver situações-problema que envolvem o 
cálculo de perímetro e área de figuras planas.

7.Resolver situações-problema que envolvem rela-
ções entre unidades de medida de massa (kg, g) e 
de capacidade (l, ml).

8.Ler e interpretar dados expressos em tabelas 
simples/dupla entrada, gráficos de coluna/barras e 
gráficos pictóricos.
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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.

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?
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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 abaixo: alguns 
pressupostos são imprescindíveis nessa elaboração.

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 Resolver e elaborar situações-problema envolvendo os significados das 
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

O OBJETO DE CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS) Adição, subtração, multiplicação e divisão e seus significados.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um dos lazeres preferidos de André é, pedalar aos domingos, pelas ruas da 
cidade onde mora.

Para comprar uma nova bicicleta, ele encontrou essa promoção. Ajude-o a 
decidir pela melhor forma de pagamento.

Observe o anúncio no cartaz, que traz informações com números, e responda:

a. Qual o produto que está em promoção na loja? 

b. Qual o preço à vista do produto que está em promoção? 

c. Quanto custa esse mesmo produto a prazo? 
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d. Na sua opinião, é melhor comprar o produto à vista ou a prazo? 

e. Qual é a diferença de preço entre o produto à vista e a prazo? 

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 com eles a respeito de algumas palavras que aparecem no 
texto: anúncio, comércio, promoção. O que eles sabem sobre o significado 
dessas palavras?

• Perguntar no grande grupo quem quer ir à lousa demonstrar como fez.

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

• Organizar materiais concretos que ajudem nas estratégias de resolução 
(trazer figurinhas ou solicitar que os alunos tragam figurinhas).

• Orientar os alunos no procedimento de agrupamentos e trocas.

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE

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

• Propor que os alunos coletem, em lojas, panfletos com promoções e 
elaborem situações-problema. As situações elaboradas, devem ser 
trocadas entre os grupos de forma que cada grupo resolva uma situação 
diferente da elaborada pelo seu grupo.

• Essas produções poderão ser arrumadas em cartazes e expostos na 
própria sala de aula, de forma que todos possam observar o texto elabo-
rado, as estratégias de resolução de cada grupo e se o grupo apresentou 
as respostas esperadas.
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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, para isso, utilize o Anexo.

PRESSUPOSTOS A  
CONSIDERAR DESCRIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS

A ESCOLHA DA  
HABILIDADE

O OBJETO DE  
CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS)

SITUAÇÃO-PROBLEMA

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE



9
Passaporte Didático | Matemática | VII Encontro de Formação de Professores 

Devolutiva dos resultados da Avaliação Diagnóstica – Dezembro 2019

3º ANO - DESCRITORES 2019 2º SEMESTRE

1 Interpretar, produzir, comparar e ordenar escritas numéricas de acordo com as regras do Sistema de Numera-
ção Decimal.

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

3 Perceber a ideia de igualdade e registrar sentenças usando a escrita aditiva ou subtrativa de números que 
resultem na mesma soma ou diferença.

4 Identificar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço com base em diferentes pontos de 
referência e algumas indicações de direção e sentido.

5 Identificar as semelhanças e diferenças entre figuras geométricas planas e espaciais, bem como entre figuras 
espaciais e descrever suas características.

6 Resolver situações-problema que envolvem relações entre unidades de medida de comprimento (cm, m, km), 
de massa (g, kg) e de capacidade (ml, l).

7 Resolver situações-problema identificando momentos e intervalos de tempo utilizando suas unidades de medi-
da e tempo (hora, dia, semana, mês e ano).

8 Ler e interpretar dados expressos em tabelas simples/dupla entrada e em gráficos de colunas/barras e identi-
ficar os resultados possíveis em eventos aleatórios.
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4º ANO - DESCRITORES 2019 1º SEMESTRE

1 Resolver situações-problema que envolvem leitura, interpretação, comparação e ordenação de números natu-
rais.

2 Resolver situações-problema que envolvem os diferentes significados das operações com números naturais.

3 Resolver situações-problema que envolvem a relação entre adição e subtração, entre adição e multiplicação e 
entre divisão e multiplicação, identificando regularidades.

4 Descrever e representar um objeto e sua posição no espaço de diferentes maneiras (moldes, vistas, mapas, 
malhas e plantas).

5 Identificar semelhanças e diferenças entre figuras geométricas (planas/não planas, corpos redondos /polie-
dros, prismas/pirâmides/outros poliedros) e seus elementos (faces, vértices e arestas).

6 Resolver situações-problema que envolvem as grandezas temperatura e comprimento e as relações entre as 
unidades de medida de comprimento (quilômetro, metro, centímetro e milímetro).

7 Resolver situações-problema que envolvem a grandeza tempo, instante e intervalo de tempo e as relações 
entre unidades de medida dessa grandeza.

8 Ler e interpretar dados expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas/barras e pictóricos.


