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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 a cada habilidade. Para isso, preencha o quadro abaixo com essas informações.
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UNIDADE  
TEMÁTICA HABILIDADES AVALIADAS – 5º ANO QUESTÕES

1.Resolver situações-problema que envolvem representa-
ção, comparação e ordenação de números racionais nas 
formas fracionária, decimal e percentual.

2.Resolver situações-problema que envolvem adição e 
subtração com números racionais na forma fracionária e 
decimal, multiplicação e divisão de números racionais na 
forma decimal por um número natural.

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

4.Identificar e classificar triângulos e quadriláteros usando 
como critérios eixos de simetria, paralelismo, perpendicu-
larismo e medidas dos lados.

5.Resolver situações-problema que envolvem a utilização 
de coordenadas cartesianas para a representação de 
pontos e deslocamento no plano e ampliação e redução 
de figuras em malhas quadriculadas.

6.Resolver situações-problema que envolvem perímetro e 
área de figuras poligonais.

7.Resolver situações-problema que envolvem relações 
entre unidades de medida de tempo (segundos, minutos e 
hora; dia, semana, mês e ano), temperatura (ºC) e capaci-
dade (l, ml).

8.Ler e interpretar dados expressos em tabelas simples/
dupla entrada e 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, desta: 

- 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, que possibilitem o avanço dos alunos na construção das ideias relacio-
nadas 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 diferentes signifi-

cados das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com 
números naturais.

O OBJETO DE CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS)

• Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais e seus 
significados.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma fábrica de brinquedos informou, num anúncio, os tipos de bonecas 
que ela fabrica para as vendas no comércio. Elas são diferentes na cor do 
cabelo e nos tamanhos.

Fabricamos bonecas de todos os tipos:

• Loiras e morenas.

• Pequenas, médias e grandes.

1. Quais as cores de cabelos que a fábrica dispõe para a confec-
ção das bonecas? 

2. Quais os tamanhos de bonecas que a fábrica produz? 

3. Se você quiser comprar uma boneca loira, quais as opções 
disponíveis?
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4.     Se você quiser comprar uma boneca morena, quais são suas  
    opções? 

5.     De quantas maneiras diferentes a fábrica vai produzir as bonecas.?

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, fábrica. O que eles sabem sobre o significado 
dessas palavras?

• Organizar materiais concretos que ajudem nas estratégias de resolução 
(desenhos de bonecas pequenas, médias e grandes, para pintar e recor-
tar). Em seguida fazer as combinações, obtendo assim, a árvore das 
possibilidades.

• Sugerir o uso de uma tabela de dupla entrada como uma outra estraté-
gia de resolução.

• 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 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 nas atividades propostas, como, por exemplo, propor que 
eles elaborem uma situação, em que a estratégia de resolução seja uma 
tabela de dupla entrada ou a árvores das possibilidades.
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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
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4º ANO - DESCRITORES 2019 2º SEMESTRE

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

2 Resolver situações-problema que envolvem os diferentes significados das operações com números 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 planas, 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 relações entre unidades de medida de massa (kg, g) e de capaci-
dade (l, ml).

8 Ler e interpretar dados expressos em tabelas simples/dupla entrada, gráficos de coluna/barras e gráficos 
pictóricos.
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5º ANO - DESCRITORES 2019 1º SEMESTRE

1 Resolver situações-problema que envolvem leitura, interpretação, comparação, ordenação e representação de 
números racionais nas formas fracionária e decimal.

2 Resolver situações-problema que envolvem os diferentes significados das operações de adição e subtração 
com números racionais e multiplicação e divisão 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 Associar as figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo as suas características e seus elementos.

5 Reconhecer e classificar polígonos de acordo com o número de lados, medidas dos lados e ângulos e simetria 
em relação a um eixo.

6 Resolver situações-problema que envolvem perímetro e área de figuras poligonais.

7
Resolver situações-problema que envolvem relações entre unidades usuais de medida de massa (quilograma, 
grama, miligrama), de capacidade (litro, mililitro) e de tempo (segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano) 
e intervalo de tempo.

8 Resolver situações-problema que envolvem o cálculo da probabilidade de ocorrência de um resultado em 
eventos aleatórios equiprováveis.


