AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO

COMENTÁRIOS E
RECOMENDAÇÕES
PEDAGÓGICAS

SUBSÍDIOS PARA O PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATEMÁTICA

SÃO PAULO
FEVEREIRO DE 2016

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
INTRODUÇÃO
A Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP se caracteriza como ação
desenvolvida de modo colaborativo entre a Coordenadoria de Informação,
Monitoramento e Avaliação Educacional e a Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental já está instituída a aplicação dos
mapas de sondagem, que é um instrumento de gestão da aprendizagem dos alunos
relacionados à aquisição do sistema de escrita alfabética e traz informações
importantes para os professores no planejamento das atividades.
A Avaliação da Aprendizagem em Processo, fundamentada no Currículo do
Estado de São Paulo, tem como objetivo fornecer um diagnóstico mais eficaz dos
saberes de alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental relacionados à aquisição
das competências leitora e escritora e dos conhecimentos matemáticos,
complementando assim, os dados apresentados nos mapas de sondagem.
Esta avaliação tem como ponto de partida a matriz da Avaliação de
Aprendizagem em Processo e dialoga com as habilidades contidas no SARESP, Saeb,
Prova e Provinha Brasil, assim como as expectativas de aprendizagem de Língua
Portuguesa e Matemática, os materiais do Programa Ler e Escrever e Educação
Matemática nos Anos Iniciais – EMAI.
Além da formulação dos instrumentos de avaliação, na forma de cadernos de
provas para os alunos, também foram elaborados documentos específicos de
orientação para os professores – Comentários e Recomendações Pedagógicas –
contendo instruções para a aplicação da prova, orientações para avaliação, exemplar
da prova do professor, orientações para correção e recomendações pedagógicas.
Espera-se que estes documentos agregados aos registros que o professor já
possui sejam instrumentos que auxiliem no planejamento e replanejamento das
ações pedagógicas, mobilizem procedimentos, atitudes e conceitos necessários para
as atividades de sala de aula, sobretudo, aquelas relacionadas aos processos de
recuperação das aprendizagens.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA

1. PARA COMEÇO DE CONVERSA...
A Avaliação da Aprendizagem em Processo para o 1º ano do Ensino
Fundamental de Matemática apresenta 5 itens de respostas construídas. Os itens da
prova têm como objetivo avaliar as expectativas concernentes aos 4 blocos de
conteúdos: Números Naturais e Operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas e
Tratamento da Informação.
Nesses campos, espera-se que os alunos tenham capacidade de:
 Realizar contagens dos objetos de uma coleção.
 Identificar escritas de números familiares ou frequentes.
 Produzir escritas de números familiares ou frequentes.
 Resolver situação problema com a ideia de composição por meio de
estratégias pessoais.
 Resolver situação problema com a ideia de transformação por meio de
estratégias pessoais.
Para elaboração da prova foram considerados a matriz de descritores da Avaliação
da Aprendizagem em Processo – AAP, os conteúdos e habilidades pautados no
Currículo do Estado de São Paulo (documentos “Expectativas de aprendizagem” e
“Orientações Didáticas Fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de
Língua Portuguesa”1), além das matrizes de Referência das Avaliações SARESP, Saeb e
Provinha Brasil.
A fim de subsidiar os professores, esse documento é composto pelo (a):
 Instruções para a aplicação da prova;
 Orientações da avaliação;
 Orientações para correção da prova e
 Recomendações pedagógicas.

Ambos documentos disponíveis para download em http://lereescrever.fde.sp.gov.br e na Biblioteca
da CGEB na Intranet – Espaço do Servidor
1
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Por meio das Recomendações Pedagógicas o professor poderá analisar os
resultados, tendo como norteador:
a) as matrizes de referência elaboradas para essa ação;
b) indicações de outros materiais impressos ou disponíveis online;
c) orientações referentes à análise da organização do plano de recuperação e das
atividades planejadas para o 1º ano;
d) referências bibliográficas.
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2. INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO DA PROVA
Antes da Prova
O professor deve:
 Organizar a sala de forma que os alunos possam realizar a avaliação
individualmente.
Preparação para a aplicação da prova
O professor deverá seguir os seguintes procedimentos:
 Informar aos alunos que a prova é de Matemática, e que eles devem
responder a ela com muito cuidado, não deixando questões em branco,
procurando mostrar o que realmente sabem sobre o conteúdo avaliado. Esta
ação é importante para que os alunos percebam que essa prova é um
instrumento de avaliação que lhes trará benefícios, pois o professor poderá
organizar atividades que os ajude a sanar suas possíveis dificuldades.
 Criar um clima agradável e tranquilo.
 Estimular os alunos para que respondam com cuidado e atenção a todas as
questões.
Aplicação da prova
O professor deverá:
 Distribuir os cadernos de prova.
 Seguir as orientações para a aplicação, discriminadas nas páginas 8 a 11, para
cada uma das atividades. Explicar às crianças o que se espera que realizem,
sem que isso signifique resolver por elas as questões propostas.
 Informar o horário que será destinado à realização da prova.
Atenção: aos alunos com necessidades educacionais especiais deverá ser garantido
o suporte pedagógico necessário para a realização das provas.
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Durante a prova
O professor deverá:
 Ficar atento a todos os fatos que ocorrerem.
 Circular pela sala de aula, dando orientações aos alunos que necessitem de
encaminhamentos para a resolução dos exercícios propostos, lembrando que
a avaliação tem como objetivo diagnosticar seus saberes.
 Prestar atenção ao ritmo da realização da prova, para que a classe vá fazendo
a prova mais ou menos ao mesmo tempo.
 Certificar-se de que todos os alunos responderam a todas as questões da
prova.

Final da prova
O professor deverá:
 Recolher todos os cadernos de prova para posterior correção.

Avaliação da Aprendizagem em Processo - 10ª edição (fevereiro 2016) – Caderno do Professor - 1º ano do Ensino Fundamental 7

3. ORIENTAÇÕES DA AVALIAÇÃO
As questões propostas nessa avaliação têm como objetivo avaliar o desempenho
dos alunos nos 4 blocos de conteúdos propostos no ensino da Matemática para os
anos iniciais do ensino fundamental. Na questão 1, o desafio é o de contar objetos
de uma coleção, já na questão 2, os alunos são convidados a identificar números
familiares ou frequentes e marcá-los em uma tabela.
A questão 3 propõe a escrita de números familiares ou frequentes a partir do
ditado do professor. As questões 4 e 5 abordam duas situações-problema, uma
contempla a ideia de composição e outra de transformação. As duas situaçõesproblema poderão ser respondidas pelos alunos com a utilização de estratégias
pessoais.

4. EXEMPLAR DA “PROVA DO PROFESSOR”
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO

Matemática
1° ano do Ensino Fundamental
Fevereiro de 2016

Turma ______________
Data ______ / ______ / ______

Escola _______________________________________________________
Aluno________________________________________________________

QUESTÃO 1
CONTAGEM DE OBJETOS DE UMA COLEÇÃO
Instruções para o(a) professor(a):
Leia, pausadamente, o enunciado. Em seguida, oriente os alunos a contar os objetos
da coleção e a escrever na linha indicada para a resposta.
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JOÃO FOTOGRAFOU TODAS AS SUAS CANETAS:

QUANTAS SÃO AS CANETAS DE JOÃO?
_____________________________________________________________________________________

QUESTÃO 2
DITADO DE NÚMEROS
Instruções para o(a) professor(a):
Leia, pausadamente, o enunciado. Em seguida, dite os números, um de cada vez,
orientando os alunos para escreverem cada número em cada quadrinho, da esquerda
para a direita, e dando um tempo para que o façam.
Os números a serem ditados são: 8, 5, 2, 9, 3, 7, 10 e 16.
ESCREVA OS NÚMEROS QUE O(A) PROFESSOR(A) VAI DITAR, DA
ESQUERDA PARA A DIREITA, UM EM CADA QUADRINHO:
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QUESTÃO 3
IDENTIFICAR ESCRITAS EM UM QUADRO NUMÉRICO
Instruções para o(a) professor(a):
Leia, pausadamente, o enunciado. Em seguida, oriente os alunos para a realização da
atividade e a circular o número que representa a resposta.
MARIA SORTEOU O NÚMERO VINTE E OITO E PRECISA MARCÁ-LO NA
CARTELA ABAIXO.
FAÇA UM CÍRCULO EM VOLTA DESSE NÚMERO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

QUESTÃO 4
RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA DO CAMPO ADITIVO (COMPOSIÇÃO)
Instruções para o(a) professor(a):
Leia, pausadamente, o enunciado completo, sem enfatizar nenhuma palavra. Em
seguida, oriente os alunos para que resolvam “do seu jeito”, a situação apresentada,
e que, depois, escrevam sua resposta no local indicado. Informe que, para encontrar
a resposta, eles podem fazer desenhos, esquemas, contas ou calcular mentalmente.
Pedir aos alunos que não apaguem os seus registros.
UM MENINO TEM 7 BOLINHAS AZUIS E 2 BOLINHAS VERMELHAS.
QUANTAS BOLINHAS ELE TEM?
ESCREVA A RESPOSTA NO QUADRINHO ABAIXO.
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QUESTÃO 5
RESOLUÇÃO

DE

SITUAÇÃO-PROBLEMA

DO

CAMPO

ADITIVO

(TRANSFORMAÇÃO)
Instruções para o(a) professor(a):
Leia, pausadamente, o enunciado completo, sem enfatizar nenhuma palavra. Em
seguida, oriente os alunos para que resolvam “do seu jeito”, a situação apresentada,
e que, depois, escrevam sua resposta no local indicado. Informe que, para encontrar
a resposta, eles podem fazer desenhos, esquemas, contas ou calcular mentalmente.
Pedir aos alunos que não apaguem os seus registros.
PAULA TINHA 8 LÁPIS E DEU 3 PARA SUA IRMÃ. COM QUANTOS LÁPIS
ELA FICOU?
ESCREVA A RESPOSTA NO QUADRINHO ABAIXO.
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5. ORIENTAÇÕES PARA CORREÇÃO DA PROVA
Com o objetivo de alinhar o resultado dessa avaliação com as provas externas
da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, essas orientações
foram elaboradas utilizando os critérios estabelecidos para a correção do SARESP.
Nas próximas folhas, você encontrará categorias de resposta para cada
questão que o aluno respondeu na prova. Essas categorias de resposta estão
identificadas por letras, como A, B, C e, em alguns casos D, E, F, G e H, etc..
Pensando na proposta do Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais
(EMAI) da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, leia
atentamente cada item verificando a resposta do aluno.

QUESTÃO 1 – Contagem de objetos de uma coleção

Categorias de resposta:
A) Escreve a resposta correta, pois escreve 6.
B) Erra por uma unidade a mais ou a menos, pois escreve 5 ou 7.
C) Erra por duas unidades a mais ou a menos, pois escreve 4 ou 8.
D) Outras respostas que não as assinaladas em A), B) ou C).
E) Não é possível identificar os números escritos.
F) Ausência de resposta.
QUESTÃO 2 – Ditado de números

Categorias de resposta:
A) Escreveu corretamente os 8 números.
B) Escreve corretamente apenas 7 números.
C) Escreve corretamente 6 ou 5 números.
D) Escreve corretamente 4 ou 3 números.
E) Escreve corretamente apenas 1 ou 2 números.
F) Não escreve corretamente nenhum dos números.
G) Não é possível identificar os números escritos
H) Ausência de respostas
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QUESTÃO 3 – Identificar escritas em um quadro numérico

Categorias de resposta:
A) Circula a resposta correta, indicando o número 28.
B) Circula qualquer outro número do quadro terminado em 8.
C) Circula qualquer outro número do quadro, que não terminado em 8,
demonstrando não compreender a regularidade dos números.
D) Ausência de resposta.

QUESTÃO 4 – Resolução de situação-problema do campo aditivo (composição).
A) Escreve a resposta correta: 9.
B) Escreve 5.
C) Escreve outro número que não os indicados em (A) ou (B).
D) Não é possível identificar o número escrito.
E) Ausência de resposta.

QUESTÃO 5 – Resolução de situação-problema do campo aditivo (transformação).
A) Escreve a resposta correta: 5.
B) Escreve 11.
C) Escreve outro número que não os indicados em (A) ou (B).
D) Não é possível identificar o número escrito.
E) Ausência de resposta.
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6. RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS
Tendo em vista que esta avaliação tem como objetivo levantar os conhecimentos
relacionados aos conteúdos do ano de escolaridade, sua correção e análise, por parte
do professor, são fundamentais, pois auxiliarão no planejamento de ações
pedagógicas para o ano letivo.
Para o 1º ano, em especial, este levantamento de conhecimentos dos alunos é
imprescindível, pois os alunos estão ingressando na Unidade Escolar, alguns
provindos de Educação Infantil e outros terão o primeiro contato com um ensino
sistematizado.
Para uma análise criteriosa do desempenho dos alunos, é essencial a utilização da
prova aplicada aos alunos e também os subsídios oferecidos aos professores nas
páginas anteriores deste documento.
O estudo conjunto desses documentos permitirá possíveis tomadas de decisão,
sugerimos que as reflexões sempre tenham como ponto de partida algumas
questões norteadoras, de acordo com o nível de desempenho em análise. Como
exemplo, segue uma possibilidade de análise de uma questão de Matemática, que
busca aferir o conhecimento do Sistema de Numeração Decimal, por meio do ditado
pelo professor de números naturais.
Exemplo: Questão 2
DITADO DE NÚMEROS
ESCREVA OS NÚMEROS QUE SUA PROFESSORA VAI DITAR, DA ESQUERDA PARA A
DIREITA, UM EM CADA QUADRINHO:
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Questões norteadoras:
 Qual(is) dificuldade(s) os alunos tiveram para escrever os números pedidos?
 O que essas escritas demonstram sobre o conhecimento dos alunos?
 O que estes alunos ainda precisam aprender?
 Quais procedimentos e propostas de atividades precisam ser garantidas para
que estes alunos avancem no conhecimento do Sistema de Numeração
Decimal?
Análise das atividades planejadas e organização do plano de recuperação
contínua:
 Descrever as dificuldades apresentadas pelos alunos na realização das
atividades;
 Verificar a adequação de atividades para os alunos que apresentam
dificuldades na escrita numérica, na observação das regularidades do quadro
numérico, leitura dos números naturais, refletindo se são ou não voltadas para
a análise e reflexão sobre o ensino da Matemática, se atendem as expectativas
de aprendizagem e se as condições didáticas necessárias para o ensino da
Matemática estão garantidas;
 Revisitar os materiais didático-pedagógicos do Programa Ler e Escrever e do
EMAI selecionando ou adequando atividades que possibilitem ao aluno o
resgate e/ou ampliação dos conhecimentos matemáticos;
 Organizar a sala de aula (ex. formação de agrupamentos produtivos) e a escola
para atender os alunos com dificuldades de aprendizagem;
 Analisar as estratégias pessoais utilizadas pelos alunos, identificando a origem
do erro.
 Garantir momentos de estudo em ATPC (Aula de Trabalho Coletivo
Pedagógico) que garantam a reflexão das situações didáticas apresentadas
nos materiais do Projeto EMAI.
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