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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. Registrar quantidades utilizando a notação numé-
rica e/ou registros não convencionais.

2. Estimar e comparar quantidades por diferentes 
estratégias.

3. Organizar e ordenar objetos ou figuras por meio de 
atributos variados, tais como: cor, forma e medida.

4. Identificar e descrever a localização de pessoas e 
objetos no espaço utilizando vocabulário adequado 
(em cima, embaixo, na frente, atrás, ao lado, entre, 

primeiro, último, direita e esquerda).

5. Comparar comprimentos, capacidades ou massas 
utilizando vocabulário adequado (maior, menor, mais 
grosso, mais fino, mais comprido, mais curto, mais 
alto, mais baixo, mais largo, mais estreito, mais leve, 

mais pesado, cabe mais e cabe menos). Escrever 
utilizando-se da escrita de grafismos e/ou outros 

símbolos.

6. Ler dados expressos em tabelas e gráficos de 
colunas/barras simples.

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:


