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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 
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:

a) A resolução e análise do instrumento de avaliação aplicada na sua turma.

 Em grupo de no máximo 5 colegas, resolvam a avaliação.

b) O estabelecimento das questões com as habilidades aferidas.

 Após resolução da avaliação, estabelecer a relação entre habilidade 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                 Questões

1. Ler, escrever, comparar e ordenar números natu-
rais aplicando as regras do sistema de numeração 

decimal (SND).

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

tar, separar e tirar).

3. Reconhecer e construir sequências de números 
naturais em ordem crescente e decrescente a partir 
de um número qualquer e um certo padrão estabele-

cido.

4. Localizar, descrever e representar a posição e a 
movimentação de pessoas e objetos no espaço, com 
base em diferentes pontos de referência e algumas 

indicações de posição, direção e sentido.

5.Identificar semelhanças e diferenças entre objetos 
segundo o atributo forma, e classificar figuras espa-

ciais em poliedros e corpos redondos.

6. Resolver situações problema envolvendo unidades 
não padronizadas e padronizadas de medidas de 

comprimento (metro, centímetro e milímetro) .

7. Resolver situações problema identificando mo-
mentos e intervalos de tempo utilizando suas unida-

des de medida (ano, mês, semana, dia e hora).

8. Ler e interpretar dados expressos em listas, tabe-
las simples e gráficos de colunas/barras.

c)  Análise da Planilha: Habilidades por Turma.

Professor, com a planilha das habilidades por turma, que você recebeu, destacar: 

- média acima de 60%(pintando de azul)

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

- media abaixo de 40% (pintando de amarelo)
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d) Professor, ao finalizar a análise dos resultados da sua turma, que habilidade(s) você  destaca como um ponto de 
atenção a ser considerado no seu Plano de Ensino/Semanário?

e) Professor, agora é sua vez: elabore uma atividade que possibilite um avanço dos alunos na construção das ideias 
relacionadas à habilidade mais fragilizada identificada na análise dos resultados.

Roteiro de elaboração da atividade

1 - Habilidade:

2 – Situação-Problema:

3 - Objeto do Conhecimento:

4 – Situação didática:


