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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.



4 Social

1. Leitura, resolução e análise dos instrumentos de avaliação

Habilidades Questões

1. Ler	texto	escrito	demonstrando	compreensão	global,	identifican-
do nele informações relevantes.

2. Interpretar com base no texto, inferindo ideias implícitas.

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.
Observar a separação entre o discurso do narrador/locutor e o 
dos	personagens/entrevistados,	identificando	as	marcas	dessa	
separação.

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,	em	textos,	a	concordância	entre	artigo,	substantivo	e	
adjetivo	(concordância	no	grupo	nominal).

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 cores fazendo 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 DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação 
em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas 
jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando 
temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros 
textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; 
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos 
de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.

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 notícia
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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 notícia? Já leram alguma? Onde normalmente podemos 
encontrar notícias? Quem escreve notícias? Com que objetivo? Para que as pessoas leem 
notícias? Que assuntos podemos encontrar nas notícias? Como uma notícia é escrita? Que 
informações não podem faltar? 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 aten-
ção 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). Dessa forma, conseguimos garantir que todos os alu-
nos 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 principal da notícia? O 
que aconteceu? Quando e onde o fato ocorreu? Quem são as pessoas envolvidas? Alguém 
presenciou o fato? Quem? Em qual parágrafo do texto aparecem as informações mais 
importantes? Como o filhote de coruja foi encontrado? Em qual parágrafo isso aparece? O 
que foi feito depois? Por que o animal foi encaminhado para um centro de triagem? Observe o 
segundo parágrafo, como a fala do biólogo é marcada? Releia o segundo parágrafo e pinte os 
verbos que encontrar. Em seguida responda: qual é o tempo verbal da maioria desses verbos, 
presente, passado ou futuro?

d) É possível ainda 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 que 
antecipam ou fazem referência a algo que já foi dito. Destaque um desses elementos, relendo 
o trecho em que aparece, e peça que eles localizem o termo a que se refere. Assim, você 
estará trabalhando 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

RECIFE

FILHOTE DE CORUJA É ENCONTRADO EM RECIFE
O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco e será devolvido à natureza

Por: Portal FolhaPE em 05/12/19 às 11H44

Um filhote de coruja do tipo caburé foi encontrado esta semana por um flanelinha nas proximidades da Universidade 
Católica de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, pediu ajuda ao biólogo Diego 
Sial, que passava pelo local, na terça-feira (2). “Ele entrou em contato 
comigo e disse que estava ajudando um motorista a estacionar um 
carro quando percebeu a coruja no chão. Por pouco, ela não foi atrope-
lada", contou o biólogo, que conduziu o animal até a sede da Agência 
Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em Casa Forte, na Zona Norte do 
Recife.

De lá, o filhote foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais 
Silvestres de Pernambuco (CETAS), onde passou por avaliação clínica. 
Segundo a instituição, a coruja está sendo cuidada e será entregue à 
natureza assim que estiver pronta para voltar a seu habitat natural.

Folha de PE. Disponivel em https://www.folhape.com.br/noticias/
noticias/recife/2019/12/05/NWS,124361,70,749,NOTICIAS,2190-

FILHOTE-CORUJA-ENCONTRADO-BAIRRO-BOA-VISTA-RECIFE.aspx 
Acesso em janeiro de 2020. Adaptado

O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais 
Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), onde passou por 

avaliação clínicaFoto: Divulgação/CPRH
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO

A ESCOLHA DA HABILIDADE

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

 


