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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. Resolver situações-problema que envolvem leitura, 
interpretação, comparação, ordenação e representa-
ção de números racionais nas formas fracionária e 

decimal.

2. Resolver situações-problema que envolvem os dife-
rentes significados das operações de adição e subtra-
ção com números racionais e multiplicação e divisão 

com números naturais.

3. Resolver situações-problema que envolvem a rela-
ção entre adição e subtração, entre adição e multipli-
cação e entre divisão e multiplicação, identificando 

regularidades.

4. Associar as figuras espaciais às suas planificações, 
reconhecendo as suas características e seus 

elementos.

5. Reconhecer e classificar polígonos de acordo com 
o número de lados, medidas dos lados e ângulos e 

simetria em relação a um eixo.

6. Resolver situações-problema que envolvem períme-
tro e área de figuras poligonais.

7. Resolver situações-problema que envolvem re-
lações entre unidades usuais de medida de massa 

(quilograma, grama, miligrama), de capacidade (litro, 
mililitro) e de tempo (segundo, minuto, hora, dia, sema-

na, mês e ano) e intervalo de tempo.

8. Resolver situações-problema que envolvem o cálcu-
lo da probabilidade de ocorrência de um resultado em 

eventos aleatórios equiprováveis.

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:


