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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. Interpretar com base no texto, inferindo ideias implícitas.

2.
Reconhecer a adequação entre paráfrases parciais em determi-
nadas passagens no 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. Distinguir	fato/opinião	ou	definição/exemplo.

7.
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.

8.
Identificar	a	expressão	de	presente,	passado	e	futuro	em	tem-
pos verbais do modo indicativo.

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 de cor 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.
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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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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:

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE

CAMPO DE ATUAÇÃO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação 
relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem 
conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas 
relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo 
a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em 
mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de ex-
perimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; 
notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.

ESCOLHA DA HABILIDADE Utilizar indicadores de suporte, de autoria, de características gráficas e de 
gênero para atribuir sentido ao texto e à intencionalidade do autor. 

O OBJETO DE CONHECIMENTO Gênero artigo de divulgação científica
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1

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 têm o hábito de ler textos científicos? Quais são os temas da área de ciências 
de que vocês mais gostam? Vocês já leram um artigo de divulgação científica?  Qual era o tema 
do texto? Como o texto era escrito? Que partes do texto não podem faltar? Onde normalmente 
artigos de divulgação científica são encontrados? Quem escreve esses textos? Com que finali-
dade? Quem são os leitores que buscam esses textos para ler? 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) 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 compreensão 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). Para ajudar a chamar a atenção dos alunos para 
o tema do texto, projete a imagem do réptil descoberto e peça que os alunos observem os 
detalhes do réptil, relacionando-os com os trechos descritivos do artigo. Assim, conseguimos 
garantir que todos os alunos compreendam 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, encaminhe algumas questões, que podem ser respondidas por escrito, a fim 
de fazer os alunos retornarem ao texto, observando os principais elementos da composição e 
do estilo do texto. Podem ser feitas questões como: Qual é o fato científico divulgado no tex-
to? O que foi descoberto? Quem foi responsável pela descoberta científica? De onde eles são? 
Há trechos do texto que servem para descrever e dar exemplos? Quais? Por que você selecio-
nou esse trecho? Releia o terceiro parágrafo: 1. Alguma palavra expressa a ideia de hipótese? 
Por quê? 2. Qual a função das aspas nesse parágrafo? Todas elas têm a mesma função? 3. Por 
que o nome do réptil descoberto está escrito de forma diferente? 4. No texto, por que o autor 
utiliza a fala de dois cientistas? 5. Agora releia todo o texto destacando palavras e expressões 
próprias da linguagem científica. Em seguida, procure os termos que você não conhece no 
dicionário e compartilhe o significado deles com os colegas. (Professor, essa atividade de 
busca no dicionário pode ser feita em dupla.).6. Releia os dois últimos parágrafos: 1. Qual é a 
finalidade deles? 2.Preste atenção nos verbos desses parágrafos.  Qual é o tempo verbal mais 
usado: presente, passado ou futuro? Com que sentido esse tempo verbal é usado?

d) Pensando em explorar pontualmente algumas habilidades, pode-se explorar ainda mais o 
texto, com questões do tipo: 1. Em “Quando o assunto é a pesquisa de fósseis, cada nova 
descoberta nos deixa mais perto de montar o quebra-cabeça sobre o passado remoto do 
nosso planeta.”, o que o autor quer dizer com a palavra “quebra-cabeça”? 2. Em “A extinção 
em massa matou entre 75 e 90% dos seres vivos da Terra, e o Teyujagua paradoxa pode ser 
um dos ‘avôs’ de muitas das espécies que temos hoje, porque estava presente no repovoa-
mento do planeta”, Por que o animal encontrado pode ser um “avô” das outras espécies? 
(Interpretar com base no texto, inferindo ideias implícitas). 3. Pensando no tema principal 
do texto lido, dê outro título a ele. (Identificar a unidade temática do texto). 

e) É possível ainda retomar a leitura do texto com foco, agora, na relação entre oss termos do 
texto, chamando a atenção dos alunos para alguns advérbios, pronomes e substantivos que 
antecipam ou fazem referência a algo que já foi dito. Pode-se destacar um desses elementos, 
relendo o trecho em que aparece, pedindo que eles localizem o termo a que se refere; assim, 
trabalha-se 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.
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Texto

AVÔ DE TODOS
 Quando o assunto é a pesquisa de fósseis, cada nova descoberta nos deixa mais perto de montar o quebra-
-cabeça sobre o passado remoto do nosso planeta. A mais recente delas, feita aqui no Brasil, pode ajudar a desvendar a 
origem de diversos animais, como dinossauros, jacarés e aves. Cientistas encontraram no Rio Grande do Sul o fóssil de 
um possível ancestral de todos eles.

 Este importante animal era uma espécie de réptil primitivo, do 
qual foi encontrado, por enquanto, apenas o crânio, com aproxima-
damente 11 centímetros. Como outros bichos pré-históricos, ele era 
para lá de curioso: tinha dentes curvados e serrilhados, uma marca dos 
carnívoros. Já as narinas ficavam na parte de cima do focinho, uma ca-
racterística de animais aquáticos e semiaquáticos, que conseguem ver 
e respirar com a cabeça parcialmente dentro d’água, como os jacarés.

 Com tantas características inusitadas, o réptil ganhou um 
nome à altura: Teyujagua paradoxa. Teyujagua significa “réptil feroz” 
em guarani, uma referência ao personagem mitológico indígena que 
apresentava corpo de lagarto e cabeça de cachorro.

 Segundo os cientistas, Teyujagua paradoxa teria vivido há 250 
milhões de anos, logo depois de ter ocorrido a maior extinção em massa dos seres vivos da Terra. Com aproximada-
mente um metro e meio de comprimento, ele foi um parente próximo dos arcossauriformes (grupo que inclui, entre 
outros, crocodilos, pterossauros, dinossauros e aves) e pode ajudar a explicar a origem deles. “A extinção em massa 
matou entre 75 e 90% dos seres vivos da Terra, e o Teyujagua paradoxa pode ser um dos ‘avôs’ de muitas das espécies 
que temos hoje, porque estava presente no repovoamento  do planeta”, explica o geólogo Cesar Schultz, da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul.

 Os arcossauriformes têm origem evolutiva pouco conhecida, porque são raros os registros fósseis dos 
momentos que sucederam a grande extinção, o que aumenta a importância da descoberta. “O Teyujagua é um interme-
diário entre os répteis primitivos e os arcossauriformes, podendo nos explicar um pouco mais sobre seu surgimento”, 
conta o paleontólogo Felipe Pinheiro, coautor do trabalho e pesquisador da Universidade Federal do Pampa.

Ciência Hoje das Crianças, 14 de março de 2016. Disponível em 
http://chc.org.br/avo-de-todos/ Acesso em janeiro de 2020.

A posição do focinho e o formato dos dentes levam a crer 
que Teyujagua paradoxa vivia em ambientes aquáticos ou 

semiaquáticos e se alimentava de peixes e pequenos répteis. 
(ilustração: Voltaire Neto)
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO

A ESCOLHA DA HABILIDADE

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

 


