
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. OSASCO 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Discussão dos Resultados Educacionais 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Palestra seguida de debate 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

- Apresentar e discutir os resultados de avaliações externas de modo que o aluno se 

aproprie e se situe em relação ao seu nível de proficiência;  

- Discutir com os alunos sobre suas dificuldades para a aquisição de habilidades;  

- Motivar os alunos visando uma mudança de postura em relação à sua aprendizagem;  

- Levar o aluno a refletir sobre a importância das avaliações externas e o seu papel 

neste processo 

 

Data de Realização: 27/03/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Prof. Guilherme (Química) 

 

Quantidades de Participantes: 468 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

A atividade de discussão dos resultados de avaliações com os alunos tem duração média de uma 

aula e ocorre após a aplicação de uma avaliação externa como, por exemplo, a Avaliação 

Diagnóstica de Entrada (ADE) e as Avaliações da Aprendizagem em Processo (AAP). No mês de 

março houve a aplicação da ADE/2019 de Língua Portuguesa e Matemática para todos os alunos 

da Unidade Escolar. Após a aplicação, os professores fizeram a correção e preencheram uma 

planilha para tabulação dos resultados. Com esta planilha foi possível obter os resultados de 

desempenho de cada aluno e de cada classe e série. Além disso, foi possível verificar o grau de 

proficiência dos alunos de acordo com as habilidades requeridas na avaliação. Esses dados foram 

discutidos em reuniões de ATPC para que todos os professores pudessem ter conhecimento das 

habilidades em defasagens dos alunos e propor ações para que estas sejam desenvolvidas em 

todos os componentes curriculares. Por fim, o Professor Coordenador solicitou espaço da aula 

aos professores para apresentar e discutir os resultados com os alunos. Além disso, algumas 

questões da avaliação foram selecionadas para a realização de uma correção comentada, onde 

houve a contribuição dos professores da aula.  



 

 Parcerias Envolvidas: -  

 

Imagens: 

 
 

 



 
 

 


