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LP
Anos Iniciais 1º Ano

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

Habilidades Questões

1. Ler texto escrito, com ajuda do professor, demons-
trando compreensão global.

2. Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, par-
tes de palavras) com sua representação escrita.

3. Ler	sequência	de	imagens	e	reconhecer	a	relação	
entre imagem e texto verbal na atribuição de sentido 
ao texto.

4. Escrever nomes de outras pessoas.

5. Produzir lista utilizando-se da escrita silábico-alfabé-
tica.

a) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica com 
correspondência	sonora.

b) Produzir lista utilizando-se da escrita silábica sem 
correspondência	sonora.

c) Escrever utilizando-se de letras, aleatoriamente.

d) Escrever	utilizando-se	da	escrita	de	grafismos	e/ou	
outros símbolos.

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.
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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.


