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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 à cada habilidade. Para isso, preencha o quadro abaixo com essas informações.
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UNIDADE  
TEMÁTICA HABILIDADES AVALIADAS – 2º ANO QUESTÕES

1.Interpretar, produzir, comparar e ordenar núme-
ros naturais aplicando as regras do Sistema de 
Numeração Decimal.

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

3.Reconhecer, completar e construir sequências 
de números naturais em ordem crescente e 
decrescente a partir de um número qualquer e um 
padrão estabelecido.

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

5.Identificar semelhanças e diferenças entre figu-
ras planas e espaciais, classificar figuras espaciais 
em poliedros e corpos redondos.

6.Resolver situações-problema que envolvem 
unidades não padronizadas e padronizadas de me-
didas de massa (g, kg) e capacidade e o sistema 
monetário.

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

8.Ler e interpretar dados expressos em listas, 
tabelas simples e gráficos de colunas/barras.
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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 situações-problema que envolvem os diferentes significados das 
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números 
naturais.

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

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Fernanda entrou na papelaria com 100 reais para comprar material escolar. 
Veja abaixo os materiais e os preços de cada um:

Caderno 25 reais Caixa de lápis de cor
18 reais

Estojo de lápis
15 reais

Fernanda pretende comprar dois estojos, uma caixa de lápis e dois cader-
nos.

a) Quanto Fernanda pagará pelos estojos de lápis? 

b) Quanto Fernanda pagará na compra do caderno e da caixa de lápis? 

c) De quanto Fernanda vai precisar para comprar todos os seus materiais?

d) Sabendo que ela tem apenas 100 reais. De quanto ela ainda vai precisar 
para realizar a compra de mais um caderno?



7
Passaporte Didático | Matemática | VII Encontro de Formação de Professores 

Devolutiva dos resultados da Avaliação Diagnóstica – Dezembro 2019

c) De quanto Fernanda vai precisar para comprar todos os seus materiais?

d) Sabendo que ela tem apenas 100 reais. De quanto ela ainda vai precisar 
para realizar a compra de mais um caderno?

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

Para ajudar os alunos na interpretação da situação-problema, é importante:

• Solicitar que se organizem em grupos.

• Fazer uma leitura coletiva em voz alta.

• Acompanhar de perto as estratégias que cada grupo está utilizando.

• Ajudá-los nas dúvidas.

• 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 em atividades como:

• Propor outras situações-problema envolvendo compras de brinquedos 
preferidos (organizar tabelas com esses preços).

• Explorar tabelas com preços dos brinquedos preferidos; simular com-
pras.

• Sugerir pesquisas em lojas e transforme essa pesquisa em situações-
-problema.

• A apresentação dos trabalhos realizados pelas crianças tem grande 
importância para o desenvolvimento de outros conceitos e verificação 
do desempenho deles nas ideias exploradas nas situações-problema.
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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 observada na análise dos resultados.

PRESSUPOSTOS A  
CONSIDERAR DESCRIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS

A ESCOLHA DA  
HABILIDADE

O OBJETO DE  
CONHECIMENTO 
(CONTEÚDOS)

SITUAÇÃO-PROBLEMA

A SITUAÇÃO DIDÁTICA

AVALIAÇÃO DA  
ATIVIDADE


