
 

Sugestões de questões que podem ser consideradas para analisar o resultado de avaliações externas 

Sobre a Prova Brasil: 

Os resultados obtidos na prova podem ser atribuídos: 

 Ao tempo estabelecido para a sua realização pelos alunos? 

 À experiência por parte dos alunos na realização de atividades semelhantes às da prova proposta? 

 Ao grau de familiaridade dos alunos com os gêneros abordados? 

 Ao grau de desenvolvimento das habilidades de leitura exigidas pelas questões da prova? 

 Ao grau de familiaridade dos alunos com o instrumento de avaliação usado (questões de múltipla escolha, respostas 

individuais e preenchimento de gabarito, etc)? 

 Ao grau de familiaridade dos alunos com os tipos de problemas aplicados? 

 

Sobre as práticas pedagógicas: 

Analise as seguintes práticas docentes com base na rotina semanal das atividades de Língua Portuguesa: 

 A organização da rotina escolar contempla o equilíbrio entre as situações de leitura e de escrita, nas séries iniciais? 

 As situações de leitura propostas aos alunos estão exclusivamente vinculadas ao projeto didático ou relacionam-se 

também com as outras modalidades organizativas (assegurando a diversidade de propósitos da leitura)? 

 A realização de atividade habitual de leitura pelo aluno? 

 As situações de leitura variam quanto a sua organização e funcionamento (coletivas, em pequenos grupos, 

individuais)? 

 As situações de interpretação dos textos lidos na classe garantem o equilíbrio entre momentos em que se 

escreve/se fala sobre o que se entende?  

Agora, de acordo com a rotina semanal de Matemática: 

 A organização da rotina escolar contempla a aplicação de resolução de problemas? 

 Os quatro blocos de ensino de Matemática são aplicados e trabalhados durante o bimestre? 

 Os alunos desenvolvem atividades em que discutem estratégias, possibilidades de resolução e interpretação dos 

problemas? 

 Os tipos de problemas aplicados contemplam as possibilidades de variação dentro do campo aditivo e 

multiplicativo? 

 O que nos diz o caderno dos alunos? 

Considerando a situação da sua escola: 

 Que medidas poderiam ser tomadas com base no resultado das avaliações? 

 Que ações podem ser desencadeadas na sala de aula para melhoria do ensino? 

 


