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

Professor, a aplicação e a análise dos resultados da avaliação, 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 
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, se faz necessária a

1.	 análise	das	provas,	verificando	a	correspondência	de	cada	habilidade	às	questões	que	a	avaliam;	

2.	 análise	da	planilha	de	cada	classe,	observando	o	desempenho	geral	da	classe	e	de	cada	aluno,	em	particular;

3. 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. Escrever nomes de outras pessoas

4.

Produzir lista utilizando-se da escrita alfabética.

a) Produzir lista utilizando-se da escrita silábico-alfabética.

b) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica com correspon-
dência	sonora.

c) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica sem correspon-
dência	sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente.

e)	Escrever	utilizando	grafismos	e/ou	outros	símbolos.

5.

Produzir frase utilizando-se da escrita alfabética (CV).

a) Produzir frase utilizando-se da escrita silábico-alfabética.

b) Produzir frase utilizando-se da escrita silábica com correspon-
dência	sonora.

c) Produzir frase utilizando-se da escrita silábica sem correspon-
dência	sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente.

e)	Escrever	utilizando	grafismos	e/ou	outros	símbolos.

6. Produzir narrativa utilizando-se da escrita alfabética (CV).

a) Produzir narrativa utilizando-se da escrita silábico-alfabética.

b) Produzir narrativa utilizando-se da escrita silábica com corres-
pondência	sonora.

c)	Escrever	utilizando-se	da	hipótese	silábica	sem	correspondên-
cia sonora.

d) Escrever utilizando letras aleatoriamente.

e)	Escrever	utilizando-se	de	grafismos	e/ou	de	outros	símbolos.
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2. Análise das planilhas (por escola, ano/turma)

Professor,	de	posse	da	planilha	de	resultados	da	sua	turma,	proceda	à	leitura/análise	considerando,	primeiro,	a	leitu-
ra	na	vertical,	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 acima de 60% (pintando de azul)

- média abaixo de 60% e maior que 40% (pintando de verde)

- média abaixo de 40% (pintando de amarelo)

Segue abaixo um exemplo de Planilha do resultado de uma turma. Essa Planilha permitirá uma análise mais detalha-
da sobre como sua turma se comportou em relação a cada habilidade e no conjunto das habilidades. 

3. Interpretação dos resultados

Professor,	ao	finalizar	a	análise	das	provas	e	dos	resultados	da	sua	turma,	destaque	as	habilidades	que	você	consi-
dera como pontos de atenção a serem observados no seu Plano de Ensino/Semanário para o 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 a seguir:

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição 
e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 
cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. 

CONTO DE ENCANTAMENTO 
(CONTO MARAVILHOSO OU 
CONTO DE FADAS)

Pequeno, mas poderoso – Anexo (*)

A ESCOLHA DA(S)  
HABILIDADE(S)

Produzir narrativa utilizando-se da escrita alfabética (CV).

Identificar elementos da narrativa (narrador, personagens, enredo, tempo e 
espaço).
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A SITUAÇÃO  
DIDÁTICA

a) Antes de ler o texto para os alunos, explore o título perguntando se alguém conhece a 
história. Em caso afirmativo, peça que a conte para o grupo (e, depois da atividade de leitura, 
compare-a com a que será apresentada ao grupo). De qualquer forma, explore o significado 
do título. O que pode ser pequeno e poderoso ao mesmo tempo? Então, qual acham que será 
o enredo da história? Que personagens farão parte dela?

b) Para realizar a leitura, organize o grupo num círculo, pois isso aproxima crianças e professor, 
favorecendo o envolvimento e atenção de todos. Antecipadamente, planeje a leitura que fará, 
a fim de que, ao realizá-la, faça uso de pausas e entonações adequadas às pontuações, sem 
artificialismos. 

c) Antes de iniciar um processo de entendimento do texto, explore palavras pouco conhecidas, 
como, por exemplo, caruncho: quem sabe o que significa essa palavra? Por que uma cidade 
pode ter o nome de Caruncho?

d) Peça que as crianças expressem suas impressões sobre a história lida. Gostaram? Por quê? 

e) Solicite que relembrem os fatos da narrativa na ordem em que aconteceram.

f) Entregue a cada criança uma cópia do texto para que, sob sua orientação, realizem as seguin-
tes atividades (pode fazer duplas de crianças com afinidade e também com níveis de escrita 
diferentes para que uma auxilie a outra no que for necessário/possível):

• Numere cada parágrafo do texto conforme exemplo dado. 

• Pintem no § 1 o trecho que indica ONDE aconteceu a história e que características tem o 
país.

• Pintem no § 2 o trecho que indica QUANDO aconteceu a história.

• Localize e pinte, no § 3 qual era o problema do país e que características ele tinha.

• Pinte no § 4 o que fazia o gigante e no § 5 o que o povo tinha de fazer para satisfazer o 
gigante em suas vontades.

• No § 6 pinte o que o povo já tinha feito para tentar vencer o gigante.

• No § 7 pinte o que mudou a situação do povo e no § 8 como o povo festejou o acontecido.

• No § 14 pinte o motivo da morte do gigante.

• No § 18 pinte quem foi responsável pela morte do gigante e o que ele fez para isso.

Observação: com esta atividade, os alunos devem perceber que recuperaram os fatos mais 
importantes da história, na ordem em que ocorreram e, também, os elementos de uma narrativa 
(espaço/tempo/personagens/enredo). Se esses conhecimentos não foram ainda abordados 
com o grupo, esse é o momento de apresentá-los.

g) Peça que retomem uma das características do país (pequeníssimo) e as do gigante (alto, al-
tíssimo, poderoso, poderosíssimo) e expliquem porque o povo atendia às ordens do gigante.

h) O país tinha outro nome antes de se chamar Caruncho. Que outros nomes poderiam ser 
dados ao país, considerando as características de seu povo (§ 1).

i) Afinal, quem é a personagem citada no título? Esse título faz sentido para a história? Por 
quê?

j) Quais outros títulos poderia ter a história lida? (Lembrar que os títulos são expressão da 
habilidade “reconhecer a unidade temática do texto”, portanto, precisam refletir o que é mais 
importante no enredo).

k) Proponha que, individualmente, reescrevam a história ouvida, de acordo com o que foi lido e 
refletido nas atividades realizadas no texto escrito. Lembre os alunos sobre a necessidade de 
colocarem um título para a história. Como é início de ano, esta atividade pode ser utilizada 
como diagnóstico dos conhecimentos de escrita e de linguagem escrita (narrativa) de cada 
criança. 
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Anexo (*)

PEQUENO, MAS PODEROSO 

Muito longe daqui, do outro lado do mundo, existe um pequeníssimo país cheio de sol e montanhas chamado 
Caruncho1. Lá as casas são todas feitas de madeira com telhados coloridos e o povo é alegre e gentil.

Mas há muito tempo, quando o país tinha outro nome, ele tinha um grande problema. Não era vulcão, terremoto 
ou	furacão.	O	problema	daquele	país	ficava	no	alto	do	morro	mais	alto,	onde	havia	um	casarão	enorme	com	portões	
vermelhos de ferro maciço.

O problema não era o casarão e muito menos os portões. O problema era “o gigante”. Esse era o apelido daquele 
homem alto, altíssimo, poderoso, poderosíssimo, que mandava em tudo e em todos, e só sabia mandar.

Do imenso casarão, ele dava ordens e mais ordens que deviam ser obedecidas, e ai de quem não obedecesse.

Quando ele ia aparecer na TV, ninguém podia sair para a rua. Quando resolvia dar festas para os amigos, todos 
eram obrigados a colher maçãs e carambolas para enfeitar as bandejas. Quando ele decidia passear pelos bosques, 
ninguém podia fazer piqueniques ou empinar pipas. Era só ele e ninguém mais.

O povo já tinha feito de tudo para mudar essa situação: tinha consultado um mágico, organizado passeata 
batendo panelas, tinha até feito greve de fome. Mas nada comovia “o gigante”. Ele não se comovia com nada e com 
ninguém. Continuava dando ordens e mais ordens, mandando prender quem não obedecia.

Muitos anos passaram, mas um dia tudo mudou. Mudou bem mudado e o pequeno país virou uma grande festa. 
A festa começou logo que anunciaram: O GIGANTE MORREU!

Foram	três	dias	seguidos	de	alegria	e	dança	por	todas	as	ruas,	todas	as	praças	e	todos	os	becos,	com	velhos,	
moços e crianças cantando e pulando sem parar.

Mas, depois da festança, vieram as perguntas.

—Do que morreu o gigante?

—Envenenado?

—Doença grave?

—Nada disso! — disseram as autoridades.

—O gigante morreu porque caiu do enorme trono onde costumava se sentar para dar ordens.

O povo fez então outras perguntas.

 —Caiu? Caiu mesmo? Mas como?

Não passou muito tempo e o mistério foi desvendado.

Sem que ninguém soubesse, naquela cadeira imensa de quase dois metros, feita da melhor madeira e coberta 
pelo	veludo	mais	aveludado,	morava	um	pequeno	caruncho,	o	menor	que	já	existiu.	Alheio	às	ordens	a	que	todos	de-
viam obedecer, durante anos ele abriu túneis e mais túneis em uma das pernas do trono. Saboreou aquela madeira 
nobre como se fosse um príncipe em intermináveis almoços e jantares. Almoçou e jantou tanto até que um belo dia 
o trono despencou e “o gigante” despencou com ele, rolando pela escada abaixo.

E foi assim, sem saber e sem querer, que aquele bichinho tão pequeno derrotou o poderoso “o gigante”.

Depois	daquele	dia,	o	país	ficou	tão	feliz	que	passou	a	se	chamar	CARUNCHO.

(Lídia Izecson de Carvalho. Revista Recreio Especial – Era uma vez..., 
no 1. São Paulo: Abril). Adaptado.

1ENTOMOLOGIA•INSETOS designação genérica dos insetos e/ou suas larvas que perfuram madeira, livros e cereais.
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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.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

CONTO DE ENCANTAMENTO 
(CONTO MARAVILHOSO OU 
CONTO DE FADAS)

A ESCOLHA DA(S)  
HABILIDADE(S)

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

 


