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III Encontro de Formação de Professores 
Devolutiva dos resultados da Avaliação 
Diagnóstica – junho 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.



4 Social

1.  Leitura, resolução e análise dos instrumentos de avaliação

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Habilidades         Questões

1. Ler	texto	escrito	demonstrando	compreensão	global,	identificando	nele	
informações relevantes.

2. Interpretar com base no texto.

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

4. Identificar	a	unidade	temática	do	texto.

5. Reconhecer o valor expressivo dos sinais de pontuação e outras nota-
ções.

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

7. Estabelecer relação entre termos do texto, a partir da sua repetição e/ou 
substituição e reconhecer sua contribuição para a progressão e a conti-
nuidade das ideias.

8. Identificar	a	expressão	de	presente,	passado	e	futuro	em	tempos	verbais	
do modo indicativo.
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PRODUÇÃO DE TEXTO

Habilidades         Questões

1. Produzir texto, usando a escrita alfabética, inclusive das sílabas CVC, CCV, 
VC, CCVC e CCVCC.

a) Escrever utilizando-se da escrita alfabética (CV).

b) Escrever utilizando-se da escrita silábico-alfabética.

c)	 Escrever	utilizando-se	da	escrita	silábica	com	correspondência	sonora.

d)	 Escrever	utilizando-se	da	hipótese	silábica	sem	correspondência	sonora,	
letras	aleatórias,	grafismos	e/ou	outros	símbolos.

2. Segmentar	o	texto,	utilizando	adequadamente	a	pontuação	de	final	de	
frases e dois pontos e travessão para marcar a separação do discurso do 
narrador do das personagens.

3. Utilizar letra maiúscula no início de frases, de nomes próprios e de títulos.

a) Escrever utilizando-se de letra bastão.

4. Revelar	o	domínio	da	ortografia	de	palavras	usuais,	mesmo	das	que	conte-
nham	dificuldades	relativas	a:	s/ç/ss/x/sc;	s/z;	r/rr;	u/l;	e/i;	o/u;	x/ch.

5. Acentuar	as	palavras,	obedecendo	às	diferenças	de	timbre	(aberto/fechado,	
agudo/circunflexo)	e	de	tonicidade	(oxítona,	paroxítona	e	proparoxítona).

6. Obedecer	às	regras-padrão	de	concordância	nominal	e	verbal.

7. Utilizar adequadamente os mecanismos de coesão por meio de pronomes, 
sinônimos e advérbios.

8 . Atender	à	modalidade	de	texto	solicitada	na	proposta	de	produção.

9 . Atender	ao	tema	proposto	e	desenvolvê-lo.

a) Escrever texto com tema diferente do proposto.

b)	 Escrever	texto,	ainda	que	próximo	ao	tema,	mas	sem	desenvolvê-lo.

10. Manter	a	coerência	textual	na	atribuição	de	título,	na	continuidade	temática	
e de sentido geral do texto.
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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.

3. Interpretação dos resultados

Professor,	ao	finalizar	a	análise	das	provas	e	dos	resultados	da	sua	turma,	destaque	a(s)	habilidade(s)	que	você	con-
sidera como um ponto de atenção a ser observado no seu Plano de Ensino/Semanário para o 2º semestre.

4. Produção de aluno para correção


