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Apresentação

Aos Educadores!

A

Secretaria de Educação do Pará – SEDUC estabeleceu pela primeira vez seu Mapa
Estratégico, que se traduz em um conjunto abrangente de ações que nortearão
os passos da SEDUC na busca de ser referência em educação pública de excelência na
região Amazônica.
Nesse contexto, o Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, implementado
pela SEDUC desde 2013, desempenha um importante papel, pois, enquanto sistema de
avaliação de larga escala, atende ao objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes da
Educação Básica das redes públicas Estadual e Municipal em todo o território paraense,
fornecendo os indicadores necessários ao aprimoramento da gestão e da qualidade do
ensino oferecido nas escolas.
As Revistas do SisPAE apresentam uma abordagem pedagógica dos resultados da avaliação e sugerem reflexões sobre o desempenho discente e os fatores contextuais que
afetam a aprendizagem. Por isso, configuram-se como um sólido instrumento de auxílio
à gestão e ao planejamento docente.
Ao chegar às escolas, que tal instrumento inspire educadores a propor soluções inovadoras de enfrentamento das fragilidades identificadas pelo SisPAE; que oriente o planejamento e o monitoramento das ações educativas visando ao alcance das metas estabelecidas no contexto da gestão por resultados assumida pela SEDUC em seu Mapa
Estratégico.
Ana Claudia Serruya Hage
Secretária de Estado de Educação do Pará
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Editorial

Sim, a derivada é positiva!

O

termo pode parecer muito estranho para alguns, e ser absolutamente familiar para
outros. Ele representa bem a tendência crescente dos indicadores educacionais do
estado do Pará, detectados no SisPAE e confirmados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb/ Prova Brasil), e também no Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (PISA). Os resultados do Saeb 2015 apresentam melhoria no Ideb nos três níveis
em relação à edição anterior: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF), com acréscimo
de 0,5 ponto; Anos Finais do EF com acréscimo de 0,2 ponto, e no Ensino Médio (EM)
com acréscimo de 0,3 ponto, neste caso passando da 26ª para a 22ª colocação entre os
estados. No PISA de 2012 o Pará ficou na 20ª na colocação geral, e com a 23ª colocação
em Matemática, 19ª em Linguagem (Leitura) e 22ª em Ciências. No PISA 2015 o estado
subiu para a 16ª colocação geral, com a 17ª colocação em Matemática, 16ª em Leitura
e 17ª em Ciências.
O SisPAE tem se mostrado um bom termômetro para medir a temperatura da nossa educação, ou ainda um belo estetoscópio que nos permite auscultar os apelos de
onde os gestores obterão informações para a melhoria dos resultados na sua gestão. No
entanto, sabemos que não basta medir ou auscultar e detectar eventuais problemas,
temos que ter bons profissionais que nos auxiliem a adotar as ações necessárias para
remediar possíveis anormalidades, a fim de que o comportamento desejado possa prevalecer e melhorar continuamente. Para que isso aconteça, devemos nos apropriar do
SisPAE, pois ele é nosso! Todas as subunidades das Secretarias de Educação, professores
e sociedade podem e devem saber o que é o SisPAE e como devem usufruir de seus
resultados em suas respectivas áreas de atuação.
Pode-se dizer que o SisPAE é a realização de um sonho para muitos profissionais nas
secretarias municipais de educação e, particularmente, na rede estadual. Tomo a liberdade de me incluir neste grupo, pois iniciei os contatos na SEDUC há vários anos mostrando aos gestores a necessidade de investir na criação de um processo permanente de
avaliação educacional. Em umas das tentativas eu tive que ouvir a seguinte frase: “Eu já sei
que a educação no estado está mal, então pra que eu preciso avaliar?” Acho que a minha
resposta não foi muito cordial, por isso os contatos foram interrompidos por alguns anos.
Naquele período eu fui convidado a trabalhar no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do MEC responsável por todas as avaliações educacionais do Ministério. Inicialmente fui Coordenador-Geral de Instrumentos
e Medidas, mas logo assumi a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB/INEP),
responsável pelo Saeb/Prova Brasil, Provinha Brasil, ENEM, PISA, dentre outras. Ainda
tentei plantar a cultura de avaliação educacional na SEDUC, mas as constantes mudanças
de secretários inviabilizavam qualquer avanço.
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Em 2011 houve mudança na condução do estado do Pará. A negociação de um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) levou o estado ao
compromisso de iniciar a construção do SisPAE, que teve uma versão menor realizada
em 2013. No ano seguinte foi planejada uma versão ampliada, que inicialmente seria
de 5 anos, mas foi reduzida para 3 anos (2014-2016), considerada suficiente para que
a SEDUC montasse um grupo de profissionais para apropriação e posterior condução
das edições nos anos seguintes. Finalmente o esperado SisPAE tomava a forma e a cara
bem mais paraense, com o envolvimento massivo da SEDUC e de quase a totalidade das
Secretarias de Educação Municipais, com pouquíssimas delas se eximindo da participação, talvez por aspectos puramente partidários, sem bandeira educacional. Mesmo
assim, o SisPAE cresce firme e forte, já dando passos próprios e nos fazendo acreditar
que todo o esforço valeu a pena, e continuará valendo cada vez mais.
É sabido que o processo de avaliação educacional é dispendioso e muito trabalhoso, mas
é um investimento seguro, e não um mero gasto. Ele perpassa por várias etapas que são
fundamentais para que os resultados da avaliação sejam confiáveis e tenham a abrangência desejada. Em síntese, o processo inicia com a definição de quais grupos de estudantes
deverão participar da avaliação e para os quais serão gerados resultados, seguida pela
constituição de uma base de dados de estudantes realmente atualizada, continuando
com a seleção dos itens (questões) que comporão os 21 diferentes cadernos de provas
para cada ano/série e disciplina, um enorme planejamento logístico de aplicação, com
posterior aplicação e retorno de todo o material para fins de processamento. Alguns
meses depois da aplicação temos os workshops de divulgação de resultados e as oficinas
de elaboração de itens pelas diversas regiões de integração do estado. No entanto, o
processo não acaba aí, pois as atividades ligadas a uma particular edição do SisPAE devem
durar o ano inteiro como uma via de mão dupla, com informações repassadas continuamente às unidades educacionais, monitoramento e o retorno de informações por estas
unidades ao NAED (Núcleo de Avaliação e Estatísticas Educacionais), que seria criado
com esta finalidade. Ainda há que avançar nesta etapa.
Em suma, o SisPAE gera uma grande quantidade de informações que as equipes da
SEDUC e das SEMECs podem e devem usar para diagnóstico detalhado de unidades
menores, chegando até o nível da escola, identificando quais características podem ser
melhoradas apenas pela gestão direta ou pelos professores, de forma a aprimorar o
domínio dos estudantes nas habilidades e competências mensuradas pelo SisPAE. Esse
é o próximo grande passo, o da construção da informação que desejamos em nível
micro. Neste sentido, a SEDUC amplia a capilaridade da divulgação dos resultados do
SisPAE 2016 através da plataforma Foco Pedagógico, a partir da qual os agentes escolares
encontrarão informações específicas de suas unidades, e até sugestões de ações para
correções de possíveis distorções.
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No editorial do SisPAE 2014, escrito pelo Prof. Francisco Soares, Presidente do Inep à
época, foi ressaltada a importância das Revistas Pedagógicas do SisPAE como Devolutivas
da Avaliação Educacional. Na edição 2016 o Prof. Licurgo Brito, Ex-Secretário Adjunto
de Ensino da SEDUC, levantou o Aproprie-se do SisPAE! Nesta edição já podemos falar
em Derivada Positiva, representando que já estamos colhendo os frutos de um projeto
conduzido a muitas mãos e muitos corações. E lembrando de um professor que falava
com brilho nos olhos ter vontade de soltar fogos pela conquista de sua escola, fica o
desejo de produzirmos um grande Foguete Educacional na próxima conquista.
Héliton Ribeiro Tavares
Professor Titular da UFPA
Ex-Diretor de Avaliação da Educação Básica do INEP
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Introdução

A

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC executa em 2016, pela quarta vez
consecutiva, o Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, uma avaliação
educacional de larga escala, que é parte constituinte do Projeto de Melhoria da Qualidade
e Incremento da Cobertura da Educação Básica no Estado do Pará, concebido pelo
governo do Estado do Pará com a finalidade de promover a melhoria da qualidade da
educação básica paraense. Pelo terceiro ano consecutivo, coube à Fundação Vunesp, a
responsabilidade da aplicação, da apuração e da comunicação dos resultados da avaliação
de modo a garantir que o SisPAE configure efetivo instrumento de subsídio à tomada de
decisão sobre políticas públicas para a educação.
Essa preocupação de garantir ao SisPAE o valor de uma intervenção legítima, que se
identifica com as necessidades e prioridades do Estado do Pará, se reflete em um conjunto de iniciativas cujo ponto de partida foi a definição das expectativas de aprendizagem
num contexto que permite a investigação de habilidades e competências que os alunos
desenvolvem para utilizar conhecimentos adquiridos na escola na resolução de problemas. Com esse referencial, construíram-se as Matrizes de Referência que descrevem as
habilidades essenciais e orientam a composição dos instrumentos de medida, em Língua
Portuguesa e Matemática, em cada etapa do ensino básico avaliadas. (Anexo I). Vale a
pena relembrar que as matrizes do SisPAE atendem à avaliação de um conjunto de anos/
séries mais amplo que aqueles apresentados nas Matrizes de Referência de Avaliação do
Saeb/Prova Brasil e outros sistemas de avaliação de larga escala conhecidos.
O SisPAE 2016 avaliou o desempenho dos alunos de 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. Além
das provas, o SisPAE coletou informações sobre a percepção de alunos, professores e
gestores quanto ao processo educacional que experimentam, mediante a aplicação de
questionários os quais também permitem traçar o perfil dos integrantes do sistema paraense de educação básica pública. Desde 2014 ficou evidente que os resultados do SisPAE
ganham maior significado quando a sua análise e interpretação consideram a influência de
fatores humanos e culturais dos contextos em que foram produzidos.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2016 mantêm a identidade das edições anteriores
e oferecem aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas
paraenses. Nesta edição 2016, será possível conhecer os resultados gerais, por disciplina e ano/ série, avaliados e compará-los com os resultados anteriores. De modo geral,
os resultados indicam que houve melhoria do desempenho dos alunos e, dessa forma,
atestam o valor da avaliação em relação às necessidades e prioridades da educação paraense. Mais do que isso, põem em evidência o aproveitamento da experiência anterior
para melhorar a apropriação dos resultados da avaliação, como subsídios ao trabalho
pedagógico e reforço ao processo de aprendizagem.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2016, estão organizadas em quatro seções:
1. “Dados Gerais” apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2016, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.
2. “Resultados do SisPAE 2016”, relatando os resultados gerais da disciplina objeto da
revista e estudos de comparação de resultados das edições do SisPAE 2014 e 2015.
3. “Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados” são abordados, na disciplina da
revista, aspectos pedagógicos envolvidos na avaliação. Sua essência está na análise
do desempenho do alunado e na apresentação, análise e discussão pedagógica de
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exemplos de itens selecionados das provas aplicadas. Em relação à expressão “itens
selecionados”, é importante reiterar que os exemplos possuem propriedades estatísticas as quais permitem classificá-los como questões que descrevem a habilidade
investigada e discriminam entre os grupos de alunos com menor e maior desempenho na prova. Dadas essas qualidades, são itens que representam muito bem os
diferentes estágios de proficiência dos alunos participantes da avaliação. Por isso, são
úteis para identificar pontos fortes e fragilidades do processo educacional.
4. “Contribuição da Avaliação ao Trabalho Pedagógico”, reúne textos que focalizam estratégias às quais o professor pode recorrer para implementar o seu trabalho pedagógico. A temática escolhida pelos autores emerge exatamente da análise dos resultados
das provas; em particular, em 2016, busca-se, no balanço do que foi investigado nos
últimos três anos, evidenciar os principais traços da proficiência dos alunos.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são instrumentos que se destinam à socialização dos
resultados do processo avaliativo. Portanto, precisam ser conhecidas para que possam
ser úteis ao processo de transformação do ensino/aprendizagem.
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1.

Dados Gerais
1.1. SisPAE 2016 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2016 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 3.534 escolas, distribuídas em 144
municípios paraenses. São 814 escolas estaduais, 2.714 escolas municipais e 6 casas familiares rurais. Da previsão
inicial de 563.413 mil alunos matriculados em 3.704 escolas, participaram da avaliação 376.830 alunos em Língua
Portuguesa e 376.684 alunos em Matemática, o que resulta média de 67% em relação ao total de alunos previstos.
A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados e disciplina, por rede de ensino
avaliada.
Tabela 1. SisPAE 2016 – Dados de Previsão e Participação de Alunos por Rede de Ensino
Dependência administrativa

Estadual*

Municipal**

Ano/Série

Língua Portuguesa
Presentes

(%)

Matemática
Presentes

(%)

4º ano EF

12.365

10.374

83,9

10.529

85,2

8º ano EF

33.708

25.425

75,4

25.425

75,4

1ª série EM

128.666

81.043

63,0

81.043

63,0

2ª série EM

98.193

62.476

63,6

62.476

63,6

3ª série EM

94.075

55.947

59,5

55.947

59,5

Total

367.007

235.265

64,1

235.420

64,1

4º ano EF

119.646

88727

74,2

88.426

73,9

8º ano EF

76083

52558

69,1

52.558

69,1

1ª série EM

78

42

53,8

42

53,8

2ª série EM

30

19

63,3

19

63,3

3ª série EM

27

12

44,4

12

44,4

195.864

141.358

72,2

141.057

72,0

18

12

66,7

12

66,7

1ª série EM

296

97

32,8

97

32,8

2ª série EM

176

76

43,2

76

43,2

3ª série EM

52

22

42,3

22

42,3

542

207

38,2

207

38,2

Total
8º ano EF
Particular
(Casas familiares rurais)

Previsão

Total

Em relação à edição do SisPAE 2015, o percentual de participação do alunado em 2016 é menor e reflete uma
vez mais as diferenças entre o número de alunos previsto e o de participantes na avaliação, em particular no Ensino
Médio, em todas as redes.
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1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação do SisPAE 2016, foi estruturada para dar continuidade ao modelo de avaliação concebido para o sistema
paraense de Educação Básica e nessa condição, utilizou instrumentos que lhe permitiram a coleta das informações
sobre o desempenho escolar mediante a aplicação de


provas que aferem o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos em diferentes momentos da trajetória escolar; e



questionários contextuais aos alunos, professores, orientadores pedagógicos, especialistas em educação e diretores das unidades escolares, com o objetivo de obter dados sobre perfil socioeconômico do aluno e a trajetória
escolar, características da turma, gestão e infraestrutura da escola e perfil dos professores e gestores escolares.

1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acompanhado de texto, imagem, figura e outros recursos de contextualização; comando, que configura a tarefa que está
sendo solicitada ao aluno, alternativas de resposta, apresentando opções em que apenas uma é correta e as outras
se referem a raciocínios possíveis. Na composição das provas do SisPAE 2016 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação, pré-testados no
SisPAE 2014 e SisPAE 2015, segundo metodologia especialmente desenvolvida para essa avaliação; e



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto com os resultados da avaliação nacional. Por isso são chamados itens de ligação.

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental foram avaliados, censitariamente, por 77 questões objetivas de Língua
Portuguesa e 77 questões objetivas de Matemática.
Os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e os alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio foram avaliados por
91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Utilizando a metodologia de Blocos Incompletos Balanceados – BIB, as provas foram organizadas em cadernos. Para
o 4º ano do Ensino Fundamental, cada caderno de prova, em cada disciplina, foi organizado com 22 itens. Para o
8º ano do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, cada caderno de prova foi estruturado com
52 itens, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. No total, foram compostos 126 diferentes cadernos
de provas.
A composição da prova leva em conta o conjunto de habilidades descritas na Matriz de Referência da Avaliação, e
busca uma distribuição de itens que estabeleça a melhor interlocução com o público respondente, tanto no que se
refere à complexidade, quanto no que diz respeito à diversidade de habilidades que pretende aferir.
A Figura 1 permite conhecer a relação entre o número de questões propostas na prova, por habilidade definidas na
matriz que referencia a avaliação, na prova de Matemática aplicada no SisPAE 2016 para o 4º ano do Ensino Fundamental. Ela permite observar que a prova foi composta por questões elaboradas para todas as habilidades descritas
para o 4º ano na Matriz de Referência da Avaliação de Língua Portuguesa no SisPAE.
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Figura 1. Número de Itens por Habilidade da Matriz de Referência da Avaliação
na Prova de Matemática 4º Ano do Ensino Fundamental – SisPAE 2016

A figura mostra o número de itens em cada habilidade investigada. Os dados apresentados na tabela e o gráfico
que a representa mostram a relação que a prova de Matemática aplicada no SisPAE 2016 para o 4º ano do Ensino
Fundamental estabelece com a matriz.
Tabela 2. Composição da Prova de Matemática- 4º ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2016
Habilidade
Tema

Matriz

Prova

Número

%

Número

%

10

45,5

38

49,4

Espaço e Forma

3

13,6

15

19,5

Grandezas e Medidas

7

31,8

15

19,5

Tratamento da Informação

2

  9,1

9

11,7

22

100,0

77

100,0

Números, Aritmética e Álgebra

Total
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Gráfico 1. Matemática 4º Ano EF – Correspondência entre o número de habilidades por tema
na Matriz de Referência da Avaliação e o número de itens da prova. (Em %)

A Matriz de Referência da Avaliação de Matemática do 4º ano EF, proposta para o SisPAE (Anexo I) descreve 22
habilidades associadas aos 4 temas de conteúdos trabalhados em Matemática na Educação Básica, quais sejam: Números, Aritmética e Álgebra, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2016 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/série
avaliados, bem como dos professores, orientadores pedagógicos, especialistas em educação, diretores e escolas,
com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes e coletar dados para uma análise mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar. Para tanto, foram aplicados questionários aos alunos bem como aos Coordenadores
e aos Diretores das escolas.
O impacto das características individuais ou contextuais dos alunos sobre o seu desempenho, vem sendo investigado
desde o SisPAE 2014 com o propósito de mostrar que os resultados brutos de proficiência, sem levar em conta
variáveis contextuais, podem ocasionar apreciações inadequadas acerca do desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. O SisPAE 2016 dá continuidade ao conhecimento sobre o impacto desses fatores para
o sistema paraense de Educação Básica e amplia a coleta de percepções entre os professores e responsáveis pela
coordenação pedagógica das escolas.
A tabela seguinte anota os números relacionados à coleta dos questionários no SisPAE 2016. Os dados apresentados
correspondem a questionários em que pelo menos um item tenha sido respondido pelo entrevistado.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2016
Público
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Questionários Respondidos

Alunos

270.424

Professores

15.250

Orientadores Pedagógicos

3.094

Especilistas em Educação

19.769

Diretore

3.509

Escolas

3.509
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Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organizados dando lugar a dois relatórios que apresentam a descrição e a análise de informações sobre as características dos participantes e das escolas1 e
o estudo quantitativo2 detalhado da associação das principais características dos alunos, dos professores, dos gestores e das escolas no desempenho escolar dos alunos que participaram do SisPAE 2016. A publicação ESTUDOS DO
SISPAE 2016: PERFIL DOS PARTICIPANTES E FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR contém,
na íntegra, os resultados e análises realizados com os questionários contextuais.

1 Tavares, M. R. M.; Maciel, M. C. Souza, M. M. Moraes, A. N. SisPAE 2016: Caracterização Geral dos Alunos, Professores, Diretores e Escolas. Fundação
Vunesp. São Paulo, 2017.
2 Barbetta, P., Relatório de Fatores Associados ao Desempenho Escolar – SisPAE 2016. Fundação Vunesp, São Paulo, 2017.
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2.

Resultados do SisPAE 2016
para Matemática
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Matemática por anos/série avaliados, da rede estadual e das redes
municipais no SisPAE 2016.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Matemática – SisPAE 2016
Ano Escolar

Rede Estadual
N

Média

Redes Municipais
N

Média

Estado do Pará
N

Média

4º ano EF

10.522

157,8

86.444

150,5

96.966

151,3

8º ano EF

25.851

208,4

50.167

207,3

76.018

207,7

1ª série EM

83.960

229,3

46

246,4

84.006

229,3

2ª série EM

64.652

238,4

19

252,1

64.671

238,4

3ª série EM

58.217

244,5

13

267,8

58.230

244,5

Em relação aos resultados anteriores do SisPAE, exceção feita à 1ª série do Ensino Médio que praticamente manteve
o resultado de 2015, as médias de Matemática foram mais altas no SisPAE 2016, em todos os demais anos/séries
avaliados. O gráfico seguinte mostra essa variação no período 2014-2016.
Gráfico 2. Comparação das Médias de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2014-2016
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2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Uma das formas mais importantes de refletir sobre os resultados de uma avaliação de larga escala provém da classificação dos alunos nos níveis de proficiência definidos para a avaliação. Como se sabe, a proficiência em Matemática,
dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª series do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries
do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE, são ancoradas nas mesmas escalas métricas do Saeb. Sendo assim, a
apreciação das médias de proficiência se faz em uma escala de proficiência, cujos pontos são obtidos da aplicação de
metodologia estatística – Teoria da Resposta ao Item (TRI).
Dispondo de uma coleção de pontos, e de uma escala que os organiza, o desejável é interpretar pedagogicamente
o significado do posicionamento da proficiência, na escala. E isso se pode fazer ponto a ponto, ou por intervalos de
pontos. Nessa forma de agrupar, os intervalos são denominados Níveis de Proficiência, e permitem uma primeira
interpretação pedagógica do significado de uma dada média.
Os pontos da escala do SisPAE foram agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, Básico,
Adequado e Avançado. Os intervalos de corte desses níveis foram estabelecidos a partir das expectativas de aprendizagem (conteúdos, habilidades e competências) estabelecidos para cada ano/série e componente curricular nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e dos resultados do SisPAE 2014.
O quadro e a tabela seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência
no SisPAE bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Matemática para
os anos/séries avaliados.

Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Classificação

Nível de
Proficiência

Insuficiente

Abaixo do
Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos,
habilidades e competências desejáveis para o ano/série escolar em que se
encontram.

Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, habilidades e competências, desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Adequado

Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, habilidades e competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Avançado

Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, habilidades e competências acima do requerido no ano/série escolar em
que se encontram.

Suficiente

Avançado

Descrição
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Tabela 5. Níveis de Proficiência em Matemática – SisPAE
Nível

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

Abaixo do
Básico

< 160

< 175

< 200

< 225

< 235

< 250

< 275

Básico

160 a < 210

175 a < 225

200 a < 250

225 a < 300

235 a < 310

250 a < 325

275 a < 350

Adequado

210 a < 260

225 a < 275

250 a < 300

300 a < 350

310 a < 360

325 a < 375

350 a < 400

Avançado

≥ 260

≥ 275

≥ 300

≥ 350

≥ 360

≥ 375

≥ 400

A descrição pedagógica dos pontos desses intervalos é um resultado muito significativo e é possível com a interpretação do desempenho dos alunos nas tarefas de cada prova apresentada em cada edição do SisPAE. Essa descrição
compõe a Escala de Proficiência do SisPAE, por disciplina, que é anualmente atualizada em função de novas tarefas
que os alunos conseguem realizar.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do
SisPAE. Os dados nele registrados são gerais. Cada região, rede, município e escola poderá refletir sobre a sua
condição frente a esses mapas. Nesse tipo de exercício, está a oportunidade de dimensionar em que limites irão
equacionar seus planos de melhoria e avanço da aprendizagem.
Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará –SisPAE 2016

A abordagem dos percentuais de alunos classificados por nível de proficiência é ótimo recurso para a reflexão sobre
os avanços do SisPAE em 2016. O que se busca, numa avaliação de larga escala, são argumentos que comprovem
a evolução e atestem a melhoria, evidenciando que o esforço de professores e gestores na melhoria do processo
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de ensino aprendizagem foi bem-sucedido. A comparação dos percentuais de alunos classificados por nível de
proficiência, em várias edições da avaliação, é um meio eficaz de obter informações que permitem refletir sobre a
evolução de um sistema educacional. As tabelas e o gráfico seguintes utilizam dados do SisPAE 2014 a 2016 nessa
comparação.
Como se pode constatar nas tabelas 6 e 7 e no gráfico 4, para todos os anos escolares avaliados, de 2014 a 2016
houve uma contínua queda no percentual de alunos classificados no Nível Abaixo do Básico. Nota-se também que
o percentual de alunos nos Níveis Básico e superiores evidenciam a mudança de alunos para níveis de proficiência
Básico e Adequado.
Tabela 6. Percentuais de Alunos de 4º e 8º anos do Ensino Fundamental por
Nível de Proficiência em Matemática Estado do Pará –SisPAE 2014-2016
4º EF

8º EF

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Abaixo do Básico

71,2

65,9

63,1

59,8

55,7

45,4

Básico

24,2

28,4

28,8

30,4

34,9

40,8

Adequado

4,2

5,0

7,1

8,8

8,5

12,2

Avançado

0,4

0,7

1,0

1,0

0,9

1,6

Tabela 7. Percentuais de Alunos de 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio por
Nível de Proficiência em Matemática Estado do Pará –SisPAE 2014-2016
1ª EM

2ª EM

3ª EM

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Abaixo do Básico

57,9

58,6

61,0

68,6

64,8

64,3

82,0

80,9

76,1

Básico

40,6

38,9

36,2

30,2

33,3

33,9

17,2

18,2

22,9

Adequado

1,4

2,4

2,6

1,2

1,8

1,7

0,8

0,9

1,0

Avançado

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

As tabelas permitem verificar que, exceção à 1ª série do Ensino Médio, ao longo de três edições do SisPAE, houve
uma progressiva queda no percentual de alunos classificados no nível Abaixo do Básico. Nota-se também que,
exceçãofeita à 1ª série do Ensino Médio, os percentuais de alunos no Nível Básico aumentaram no período 20142016.
O gráfico 4 compara resultados da classificação por nível de proficiência no SisPAE 2014 a 2016. Quando se olha
cada uma os anos/séries avaliados, há um perfil que se repete exceto para a 1ª série do Ensino Médio: a altura das
barras que representam os percentuais de alunos classificados no nível Abaixo do Básico diminui. Será interessante
conhecer as fragilidades que distinguem a 1ª série do Ensino Médio bem como refletir sobre suas causas.
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Gráfico 4. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará –SisPAE 2014 – 2016
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Os resultados do SisPAE 2016 apresentados nestas seções mostram que a proficiência média dos alunos foi um pouco maior que a verificada no ano anterior. No geral, houve um ganho em proficiência em Matemática. Observou-se,
em relação ao SisPAE 2015, uma redução no percentual de alunos com proficiência classificada no nível Abaixo do
Básico, com consequente aumento no percentual de alunos com maior proficiência, com exceção da 1ª série do
Ensino Médio na qual não houve redução no percentual daqueles no nível Abaixo do Básico mas, assim como nos
demais anos/séries, houve um pequeno aumento no percentual de alunos no nível Adequado.
Considerando-se a totalidade de alunos no 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e na 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, e
comparando-se os percentuais de alunos no nível Abaixo do Básico em 2014 com o os percentuais em 2016, verifica-se
que depois de três anos de SisPAE, em Matemática cerca de 33.500 alunos, saíram do nível Abaixo do Básico.
Porém, a despeito dos avanços na proficiência, em Matemática ainda são a maioria aqueles que têm domínio insuficiente ou domínio mínimo dos conteúdos, habilidades e competências desejáveis para o respectivo nível de escolarização. Os avanços no SisPAE nos últimos três anos indicam um caminhar em direção à mudança desse quadro,
mas uma apropriação dos resultados pelos professores talvez possa acelerar a velocidade desse “caminhar”, fazendo
com que mais rapidamente se amplie o percentual de alunos com maior proficiência.
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Análise do Desempenho
Na edição de 2016, a Revista do SisPAE traz novamente uma abordagem gráfica do desempenho médio dos respondentes em cada uma das habilidades3 avaliadas. O gráfico traz o acréscimo no percentual de acerto que cada
Grupo de Desempenho apresentou para as habilidades. Nessa edição da prova, algumas habilidades da Matriz de
Avaliação não foram contempladas na prova, devido ao momento do calendário escolar em que ocorreu a aplicação
da prova.
É importante chamar a atenção para o fato de que o índice de acerto não tem relação direta com ser mais ou menos
proficiente em relação ao domínio de uma habilidade, já que isso envolve uma análise mais complexa, em conjunto
com a escala de proficiência. Contudo, é útil para uma ação rápida por parte do professor, pois permite analisar quais
situações são mais ou menos familiares para os estudantes.
A seguir tem-se um pequeno tratamento para cada uma das turmas avaliadas.
Gráfico 5. Desempenho dos alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2016 – Matemática

Os alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental apresentaram um desempenho muito bom em um conjunto de diferentes habilidades que permeiam todas as quatro áreas do conhecimento. São elas:

3 A descrição das habilidades do Ensino Fundamental pode ser obtida em http://www.vunesp.com.br/sepa1401/arquivos/MAT_EnsinoFundamental.pdf
Para o Ensino Médio estão disponíveis em http://www.vunesp.com.br/sepa1401/arquivos/MAT_EnsinoMedio.pdf
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Números, Aritmética e Álgebra
• Reconhecer a decomposição de um número com 3 algarismos, em função do número de centenas, dezenas e
unidades (sem a presença do algarismo zero na composição do número);
• Resolver problemas envolvendo a operação adição entre dois números, da ordem das dezenas, para obtenção de
um total;
• Comparar o preço de um produto com a quantia obtida a partir de um conjunto de cédulas e moedas para determinar se o dinheiro é suficiente ou não para aquisição do produto, informando a quantia que sobra ou falta,
respectivamente.



Espaço e Forma
• Identificar pessoas em um cenário utilizando noções de lateralidade (direita e esquerda), tendo como referência
uma outra pessoa ou um objeto;
• L ocalizar determinado ponto por meio de coordenadas, semelhantes a batalha naval;
• R
 econhecer o cone dentre quatro sólidos, dado a imagem de cada um.



Grandezas e Medidas
• L er hora em um relógio digital;
• Identificar o litro como unidade de medida para descrever o volume de uma piscina.



Tratamento da Informação
• Identificar a informação solicitada em uma tabela de dupla entrada.

Em contrapartida, há habilidades em que apenas o Grupo de Maior Desempenho apresenta um resultado satisfatório, enquanto há outra em que a grande maioria dos alunos, independentemente do Grupo de Desempenho ao
qual pertence, demonstra dificuldade em realizar.


O Grupo de Maior Desempenho destaca-se em
• Identificar a localização de números naturais na reta numérica cujos intervalos entre as marcações são da ordem
de unidade;
• Reconhecer diferentes maneiras de apresentar um número inteiro: em função das ordens, pela escrita do modo
como é lido, assim como por representações pictóricas;
• O
 rdenar e completar sequências numéricas;
• C
 alcular somas e resolver problemas envolvendo as diferentes ideias dessa operação;
• Identificar triângulos e retângulos, em meio a um conjunto de outras formas;
• Identificar figuras com o mesmo número de lados;
• L er informações presentes em gráficos ou tabelas para fazer inferências simples.



São situações a serem repensadas e que precisam de nova investida na sala de aula:
• Calcular subtrações e resolver problemas envolvendo as diferentes ideias dessa operação, inclusive em situações
envolvendo o cálculo do troco em problemas do sistema monetário;
• Estimar a medida do comprimento de objetos com o auxílio da régua, em situações em que uma das extremidades
do objeto não está alinhado com a marcação do número zero;
• Resolver problemas que utilizam o conceito de perímetro, independentemente da existência de distrator4 que
apresenta o valor da área da figura.

4 Alternativa incorreta.
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A seguir, os resultados obtidos para a 8º Ano EF do Ensino Fundamental.
Gráfico 6. Desempenho dos alunos do 8º Ano EF do Ensino Fundamental
SisPAE 2016 – Matemática

Para a turma em questão, destacam-se as tarefas em que os alunos, em sua maioria, demostraram bom desempenho:


Resolver problemas envolvendo o conceito de adição e multiplicação para números pequenos;



Identificar o sistema linear que traduz um problema envolvendo o valor da soma e da subtração de dois números;



Identificar um objeto a partir de sua planificação e vice-versa;



Identificar a fração que representa a razão entre grandezas, sendo que a fração é formada pelos números presentes
no enunciado;



Calcular a medida do contorno destacado em uma figura, sem o apoio da malha quadriculada;



Reconhecer a representação gráfica associada a um conjunto de dados apresentados em uma tabela.

Em contrapartida, nota-se dificuldades apresentadas em diferentes habilidades em todos os Grupos de Desempenho, o que implica a necessidade de repensar o tratamento das atividades relacionadas:


Reconhecer a representação numérica de um número decimal (ordem de milésimos) a partir da forma como
esse número é lido;



Diferenciar a definição de centésimo e centena;



Resolver problema envolvendo propriedades angulares do triângulo, mesmo com o apoio de textos informativos;



Resolver problema envolvendo o cálculo e o comparativo da área retangulares;



Identificar a solução de um sistema linear;



Resolver problema envolvendo o conceito de multiplicação e divisão, envolvendo números decimais;



Determinar o termo geral que descreve a quantidade de pontos apresentados em uma sequência.



A seguir, são apresentados alguns itens que ilustram algumas das considerações aqui feitas ou que as respostas
apontaram um comportamento valioso para a discussão pedagógica.

3.2. Sobre a Análise de Itens
A leitura da presente revista e, mais especificamente, das análises dos itens apresentados deve levar em conta que,
para cada item analisado, são apresentados dados estatísticos que possibilitam compreender melhor o desempenho
dos alunos nas habilidades avaliadas. Os resultados estatísticos obtidos com a aplicação dos itens são apresentados
em tabelas e gráficos, e podem ser interpretados na perspectiva pedagógica. Para tanto, é preciso que se compreenda como os dados são apresentados e o que indicam ou sinalizam.
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Na análise pedagógica, cada um dos itens será acompanhado de um gráfico no qual se indica a distribuição de respostas
pelas alternativas, para três grupos de desempenho: Grupos 1, 2 e 3. Considerando o total de itens de cada prova,
todos os alunos são elencados em ordem crescente segundo seu escore (número de acertos) nessa prova. Aqueles
de menor escore, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 1, ou de menor desempenho;
aqueles de maior desempenho, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 3; os alunos de
desempenho intermediário, entre os Grupos 1 e 3, também perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem
o Grupo 2. Deste modo, o número máximo de itens respondidos corretamente em cada um dos grupos de desempenho varia nos diferentes anos/séries aqui considerados. No 4º ano EF, a prova, para cada aluno, foi constituída
por 22 itens e, deste modo, no grupo de maior desempenho, o escore máximo é de 22. Para o 8º ano EF e 1ª, 2ª
e 3ª séries EM, a prova apresentou 26 itens. Nas provas SisPAE 2014, tem-se:
Grupo 1
Nº Acertos

Turmas

Grupo 2
Nº Acertos

Grupo 3
Nº Acertos

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

4º ano EF

0

6

7

10

11

22

8º ano EF

0

7

8

10

11

26

1ª série EM

0

5

6

7

8

26

2ª série EM

0

5

6

7

8

26

3ª série EM

0

5

6

8

9
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Os itens que serão apresentados como exemplos estarão acompanhados por uma tabela que apresenta suas propriedades estatísticas como nível de dificuldade e de discriminação. O nível de dificuldade é obtido a partir da
porcentagem de respondentes que acertaram o item. Já o nível de discriminação é obtido a partir da diferença de
desempenho (percentual de acerto) no item entre o Grupo de Maior Desempenho e o Grupo de Menor Desempenho. Quanto maior o índice, maior o nível de discriminação: o item é respondido acertadamente por uma maior
proporção de alunos que se situam no grupo de maior desempenho.
Percentual
de Acerto

Classificação

Índice de
Discriminação

Classificação

maior que 80 p.p.5

excelente

inferior a 15%

muito difícil

60 p.p. a 79 p.p.

ótima

16% a 35%

difícil

40 p.p a 59 p.p.

muito boa

36% a 65%

média

20 p.p. a 39 p.p.

boa

66% a 85%

fácil

10 p.p. a 19 p.p.

fraca

maior que 85%

muito fácil

inferior a 10 p.p.

muito fraca

A tabela e o gráfico que acompanham cada item permitirão aos professores verificar o percentual de alunos que, em
cada grupo de desempenho, assinalou cada uma das alternativas do item. A partir da análise do contido na alternativa
e do percentual de alunos que a assinalou, os professores poderão fazer algumas considerações acerca da aprendizagem do conteúdo e consolidação da habilidade referente ao item. Algumas dessas considerações são apresentadas
junto ao item, mas a experiência acumulada pelos professores em sala de aula irá permitir que façam diagnósticos
mais amplos a partir dos resultados que lhes serão apresentados.

5 pontos percentuais.
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Segue um exemplo da tabela e do gráfico que acompanham os itens, com indicação de seus componentes:

Cada uma das colunas do gráfico representa uma das alternativas, sendo que apenas a correta apresenta o percentual
de alunos de cada Grupo de Desempenho que optou por essa resposta. Nesse exemplo, ao analisar a alternativa
A, pode-se observar que aproximadamente 28% dos alunos do Grupo 1 assinalaram essa alternativa, enquanto
que, no Grupo 2, esse percentual sobe para quase 46% e no Grupo 3, cerca de 77% dos alunos assinalaram essa
opção.Isso mostra que o item teve um desempenho coerente entre os Grupos de Desempenho, já que a coluna
do Grupo Inferior é menor que a do Grupo Intermediário que, por sua vez, está abaixo da coluna do Grupo Superior. Além de analisar os percentuais de acerto, é possível ver outros indicativos, como, por exemplo, o fato de que
para os alunos dos Grupos 1 e 2 a alternativa D se mostrou um distrator eficiente. Investigar o motivo que gerou
esses resultados pode auxiliar o professor a conhecer melhor seus alunos.
Cada item analisado será acompanhado de tabela e gráfico similares aos acima, e as análises pedagógicas levarão em
conta essas informações.

3.2.1. Itens da Prova do 4º Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Observe a reta numérica a seguir:

Sabendo que as marcações estão distribuídas de 5 em 5 unidades, podemos concluir que as letras P e Q correspondem
aos números
(A) 15 e 60.
(B) 20 e 50.
(C) 25 e 55.
(D) 30 e 48.
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Comentário
O item foi proposto para aferir a habilidade de identificar a localização de números naturais na reta numérica conforme
descrito na MPA01 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. A partir da figura de apoio, o aluno percebe que são
colocados apenas três valores e são pedidos outros dois que estariam no lugar das letras P e Q. No entanto, para que
este aluno chegue aos valores corretos das letras precisa fazer as distribuições conforme apontado no texto da questão
ou ainda, se o aluno não atentou para isso, pode calcular a diferença entre os valores colocados na reta (40 – 35 = 5
ou ainda, 45 – 40 = 5 ). De posse desse valor a criança somaria para a direita, de cinco em cinco, chegando em 60.
E, diminuindo para a esquerda obtendo o 15.
O percentual de acertos dos alunos que resolveram esse item foi de apenas 42,7%, o que mostra que a maioria dos
alunos errou esse item (57,3% dos respondentes). Além disso, o item foi classificado com dificuldade média e a discriminação foi considerada muito boa, pois apesar de o grupo de menor desempenho ter conseguido apenas 23,3% o de maior
desempenho alcançou 67%. É importante destacar que para esse item, apenas alunos com proficiência superior a 175
apresentam maior probabilidade de acertar a questão, ou seja, alunos com mais de 20 pontos acima da média estadual.
Os distratores (B) e (C), escolhidos por 18,0% e 19,8% dos alunos, respectivamente, sugerem que estes se confundiram
na hora de trabalhar a sequência de cinco em cinco tanto adicionando para o lado direito, quanto subtraindo para o
lado esquerdo. Mas os 19,5% que optaram pela alternativa (D) seguiram uma sequência unitária, contando os traços,
contrariando os dados sugeridos na imagem e no texto.
Cabe ao professor analisar as dificuldades apresentadas por seus alunos, de modo a identificar se o equívoco observado se
deve a um erro no processo de cálculo ou a não percepção do intervalo entre as marcações, apesar da observação textual. O professor ao propor novas situações referentes a essa habilidade pode contribuir para um melhor desenvolvimento
de seus alunos. Sugere-se ao professor, por exemplo,
I. Reforçar o intervalo entre as marcações e pdir para seus alunos identificarem os números associados a todas as marcações, verificando assim a habilidade de cálculo
dos estudantes.
II Apresentar nova reta numerada e questionar seus alunos sobre o intervalo numérico
entre as marcações, auxiliando o aluno a construir uma percepção matemática que
não dependa de observações textuais.
As atividades com números na reta proporcionam o entendimento da organização numérica que facilita o trabalho com
operações, que vai além da compreensão de crescente ou decrescente, ampliando com isso as ideias de inclusão e da
sobrecontagem, e antecipando conhecimentos de proporcionalidade direta quando se estende para a multiplicação ou
divisão.
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Como alternativa pedagógica perante tal resultado, sugere-se para o professor utilizar jogos como “A bota de muitas
léguas6” que estimula o aluno a trabalhar com materiais manipuláveis como dados e reta desenhada em papel, ou ainda
realizar a atividade em equipe estimulando assim a interação e o raciocínio numérico de forma que propicia, segundo
Borralho e Barbosa (2009)7 a procura de padrões e regularidades permitindo formular generalizações em situações diversas, contribuindo dessa forma para a ampliação do pensamento aritmético e o desenvolvimento do pensamento algébrico
do aluno na medida em que se interliga com atividades de exploração e de investigação a partir dessas contagens.

https://goo.gl/images/ySN7xY

https://goo.gl/images/PYV3vU

https://goo.gl/images/PDu0yW

Exemplo 2
Para a instalação elétrica de sua casa, Marcos utilizou 62 metros de fio elétrico nos quartos, 38 metros na cozinha e 12
metros no banheiro. O total, em metros, de fio elétrico utilizado por Marcos foi
(A) 102.
(B) 112.
(C) 125.
(D) 135.

Comentário
O item explora a habilidade de resolver problemas que envolva a adição em situações relacionadas aos seus diversos significados conforme descrito na MPA08 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. A questão pede que o aluno resolva
6 Cadernos de jogos do PNAIC em http://pacto.mec.gov.br/noticias/119-cadernos-de-educacao-matematica ou Visite http://matematicaseaprendebrincando.
blogspot.com.br/2015/11/jogo-bota-de-muitas-leguas.html
7 Borralho, A. & Barbosa, E. Pensamento algébrico e exploração de padrões. Encontro Nacional de Professores de Matemática (Conferência com Discussão
3). Viana do Castelo: APM. 2009
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um problema que envolve a contagem de metros de fios elétricos utilizados nos vários cômodos da residência de Marcos
e para a resolução dessa questão o aluno tem que juntar os valores apontados no problema para então responder o total
de metros de fio utilizados.
Este tipo de questão sugere uma adição sucessiva de parcelas, e foi classificada por Vergnaud8 (1996a, 1996b) como
uma composição de transformações positivas, visto que o aluno irá partir de 62 e acrescentar 38 e depois acrescentar
12 efetuando duas adições sucessivas. A operação numérica pode ser realizada, além do algoritmo tradicional, de várias
maneiras como juntando dezenas e unidades separadamente,

Ou ainda, pela conta armada que pode ser organizada de maneira um pouco diferente sem o “vai um”

Do total de respondentes, 50,5 % assinalaram a resposta correta (B), o que configura item com dificuldade média sendo
que, ao analisar apenas o grupo de maior desempenho, esse percentual sobe para 74,1% e faz com que a discriminação
entre os grupos de desempenho seja muito boa visto que no grupo de desempenho intermediário o acerto foi de 44% e
de 25,1% no grupo de baixo desempenho. Respondentes cuja proficiência é igual ou superior à média da rede estadual
possuem maior probabilidade de concluir corretamente essa tarefa, enquanto que para aqueles que estão aquém da
média estadual a probabilidade de insucesso é maior que a chance de acerto, o que não significa que esses alunos não
possam concluir corretamente a tarefa.
Entre os distratores, a alternativa (A) obteve maior percentual de escolha (18,8% de respostas) e provavelmente foi
provocada pela operação de adição incompleta dos valores, já que uma das dezenas deixou de ser considerada.
Problemas que envolvam adição sucessiva ou adição com subtração precisam fazer parte do repertório de atividades a
serem desenvolvidas na sala junto aos alunos. E não somente com o objetivo de calcular um total, mas podem ser propostos problemas em que sendo dado o total pede-se que o aluno calcule umas das parcelas do problema.
Em um contexto semelhante ao apresentado no problema, o professor pode desafiar seus alunos propondo novas
situações.Por exemplo, que um eletricista utilizou 112 metros de fio para fazer a instalação elétrica do quarto, da cozinha e da sala de uma casa. Se no quarto foram gastos 12 metros de fio e na cozinha 68 metros, quantos metros de fio
foram utilizados na sala?9

8 VERGNAUD, G. A teoria dos campos conceituais. In Brun, J. Didática das Matemáticas. Tradução Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996a,
p. 155-191. VERGNAUD, G. A trama dos campos conceituais na construção dos conhecimentos. Revista do GEMPA, Porto Alegre, 1996b, nº4, p. 9-19.
9 O professor também deve optar por modificar as informações dados para tornar o cálculo mais simples ou mais complexo, de acordo com as necessidades
de sua turma.
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Vergnaud (1996a, 1996b), aponta também outras classes de problemas como de transformação positiva ou negativa de
um estado inicial, de combinação de medidas e de comparação. Esse olhar para os problemas de “mais” ou de ‘menos”
como um conjunto de situações cujo tratamento provoca também uma busca por conhecimento de conceitos e teoremas que embasam essas tarefas matemáticas, e que se aglutinam em um campo conceitual do tipo aditivo, mesmo que
implique em operações de adição e/ou subtração10.

Exemplo 3
Veja as caixas de presente.

Marta escolheu a caixa verde para embalar um presente. Qual é o nome da forma da caixa que ela escolheu?
(A) pirâmide.
(B) cilindro.
(C) paralelepípedo.
(D) cubo.

Comentário
O item afere a habilidade de identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo conforme descrito na MPA30 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. Na situação proposta a caixa na cor verde foi a
escolhida por Marta para embalar um presente, e essa caixa apresenta silhueta arredondada na tampa e na lateral. Ao analisar as
alternativas e observar algumas características das formas apontadas nas alternativas tem-se que a caixa verde não possui:

10 Outras considerações sobre as operações adição e subtração, além de outras operações fundamentais, podem ser encontradas na Revista SisPAE, edição
2014, p.57-67.
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a) uma ponta que une os lados, ou um vértice que une as faces laterais como a pirâmide representada pela caixa
vermelha,
b) tampas com vários cantos como as caixas azul e amarela que se assemelham aos prismas.
Logo, a única classificação possível para essa caixa é cilindro, alternativa (B).
Apesar de o cilindro possuir características bastante distintas das outras formas que aparecem na imagem, apenas 41%
dos respondentes conseguiram percebe-las, por outro lado mais da metade dos alunos (59%) associaram a caixa verde a
outra forma tridimensional. Espera-se que alunos cuja proficiência os enquadre em níveis superiores ao Abaixo do Básico
tenham maior probabilidade de concluir corretamente essa tarefa. Ou seja, para a maioria dos respondentes da prova,
essa atividade exige proficiência superior à média aferida.
A alternativa (D), com 34,2%, foi a mais assinalada dentre os distratores sugerindo que a figura se assemelha a um dado
– forma muito conhecida dos alunos. Apesar do baixo índice de acerto o item discriminou bem os grupos de desempenho,
pois o grupo de maior desempenho com 59,5% de acerto e o de menor desempenho com 21,1%.
Para que o alunado desenvolva essa habilidade o(a) professor(a) precisa organizar seu trabalho de sala trazendo situações
que suscitem o manuseio das formas tridimensionais por meio de jogos, construções de maquetes com as formas recortadas, pintadas e coladas pelo alunado, exposição com as diversas variações de pirâmides e prismas, incentivando
os estudantes a identificar características mais marcantes que diferem as formas entre si, consolidando a habilidade
requerida, indo além de apenas apresentar as formas tridimensionais pelo nome matemático e cobrar que o aluno saiba
essas designações.
Para esse problema em questão, o professor na sala de aula pode apresentar um conjunto de outras formas tridimensionais (objetos do cotidiano, outras embalagens, etc) e solicitar aos alunos que identifiquem sólidos semelhantes aos presentes na imagem da questão. A partir da resposta dos estudantes, o professor pode promover uma discussão de modo
a investigar o que motivou seus alunos a apontar tais semelhanças entre os sólidos. Por fim, ele pode determinar que tais
semelhanças devem-se basear em propriedades como:
   i. o formato do topo/base;
  ii. possuir faces com arestas curvas;
iii. o formato das faces laterais;
Nas avaliações de sala de aula utilizadas durante o desenvolvimento das atividades para analisar a qualidade da aquisição desses conceitos, o professor deve elaborar questões conforme sugerido, na qual os alunos sejam provocados a
identificar, principalmente, as características, partindo das diferenças e semelhanças mais relevantes dentre as formas
apresentadas e discutidas nas atividades de sala.

Exemplo 4
Observe a figura a seguir:
1 cm
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Considerando que os quadrinhos da malha quadriculada têm 1 cm de lado, o desenho desse trevo tem um contorno com
medida de
(A) 21 cm.
(B) 28 cm.
(C) 32 cm.
(D) 36 cm.

Comentário
O item está associado a habilidade de resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas conforme descrito na MPA 45 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. Nesse
caso, o respondente se encontra diante de uma situação que necessita da verificação simples da quantidade de lados de
quadradinhos que a figura verde tem em suas laterais, conforme ilustrado a seguir.

A atividade proposta também pode ser realizada contando-se a quantidade de lados dos quadradinhos que contornam
um quadrado grande da figura na cor verde (8 lados de quadradinhos), em seguida se multiplica por 4 e adiciona-se os
4 lados do quadrado menor que está no meio da figura. Assim, de acordo com a figura de apoio cada quadradinho mede
1 cm de lado, logo, temos que a medida de contorno é de:
8 ∙ 4 + 4 = 32 + 4 = 36 cm
Lembrando, porém, que esse tipo de estratégia só deve ser utilizado se a figura for composta por quadrados que não
possuem arestas (ou parte de arestas) comuns.
Mesmo parecendo um processo de simples contagem houve um baixo índice de acerto. A resposta correta – alternativa (D) – foi a menos assinalada dentre as demais tendo sido assinalada por apenas 18,9% dos respondentes. Dessa
maneira,esse item foi classificado como difícil e apresentou um índice de discriminação muito fraco, quer dizer, um aproveitamento muito próximo nos três grupos de desempenho entre os grupos de desempenho de acordo com o gráfico e os
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dados apresentados na tabela de resultados, junto a questão. Contudo, é importante destacar que os parâmetros estatísticos da TRI11 apontam que esse item exige uma proficiência característica dos alunos do nível Avançado de proficiência.
A alternativa (A) com maior percentual de escolha (39,4 %) pode ter sido assinalada por se aproximar da contagem dos
quadradinhos pintados de verde – um total de 17 – estratégia essa utilizada apenas se o objetivo fosse o cálculo da área
pintada. A alternativa (B), assinalada por 21% dos respondentes, sugere uma contagem que desconsiderou vários lados
de quadradinhos da figura. Já a alternativa (C), outro distrator com 22% das opções das respostas, indica que o aluno
não considerou o contorno do quadradinho central.
Atividades de contagens de contornos em malhas quadriculadas utilizando diversos tipos de figuras com variados
tamanhos e posições são imprescindíveis para provocar no aluno a ideia de desenvolver estratégias próprias de resolução.
Antes de se trabalhar com figuras mais complexas, pode-se começar com atividades de contornos mais simples, como
por exemplo, retângulos (quadrados e não quadrados).

Para aqueles alunos que conseguiram resolver com certa facilidade as atividades na malha quadriculada, o professor
pode elevar o grau de dificuldade do raciocínio dos discentes trazendo variações no tamanho do lado do quadradinho da
malha. Outra possibilidade que extrapola a habilidades é solicitar a realização de atividades na malha triangular contribuindo dessa maneira para o aprofundamento dos conhecimentos destes. O professor também deve promover discussões
com seus alunos acerca de exemplos de figuras que possuem mesma área, mas possuem perímetros distintos e também
situações inversas, em que figuras que possuem mesmos perímetros possuem medidas de áreas diferentes umas das
outras.

3.2.2. Itens da Prova do 8º Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Chamamos de amplitude térmica a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas em um
certo período de tempo. Considere, por exemplo, um avião que, ao decolar, registrou a temperatura do ar em 32 °C
e que, quando atingiu sua altura máxima, registrou a temperatura do ar a – 50 °C. A amplitude térmica nesse caso é
determinada por 32 – (– 50), que resultará em
(A) 82 °C.
(B) 18 °C.
(C) – 18 °C.
(D) – 82 °C.
11 Teoria da Respostas ao Item.
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Comentário
O item afere a habilidade de efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação – expoentes inteiros e radiciação), conforme descreve a habilidade MPA 18 da Matriz de
Referência da Avaliação SisPAE. Essa tarefa propõe o cálculo da amplitude térmica, que é a diferença (subtração) entre
o maior e o menor valor, ou seja, é a distância na reta numérica entre esses dois números.
Para os alunos resolverem esse problema, era necessário saber que estamos diante de uma subtração, e subtrair um
número inteiro é equivalente a somar o seu oposto, isto é,
32 – (–50) = 32 + (+50) = 32 + 50 = 82
O percentual de acerto desse item foi de apenas 24,8%, o que demonstra que a tarefa não foi bem compreendida
pela maioria dos respondentes e, por isso, requer um tratamento mais cuidadoso ao longo das aulas. A maior parte dos
alunos (27,6%) escolheu o distrator (D), o que sugere que os alunos realizaram a adição dos números 32 e 50, porém
optaram por colocar o sinal negativo na resposta, provavelmente devido a uma associação indevida da regra de sinais,
característica da multiplicação e divisão, apontando que a operação entre um número positivo e um número negativo
sempre resulta em um número negativo.
Outro grupo significativo de aprendizes (26,9%) escolheu o distrator (C), nesse caso, eles provavelmente realizaram uma
subtração, que é a operação solicitada no problema, mas ignoraram o fato do (– 50) ser um número negativo, além de
inverterem o cálculo, fazendo 50 – 32 = 18. Já o distrator (B) foi escolhido por 20,6% dos alunos, sugerindo que esses
alunos juntaram os números 32 e (– 50), ou seja, realizaram uma soma ao invés de uma subtração.
Esses resultados mostram que os alunos estão apenas associando o “ – ” com a subtração, porém ignoram o fato do número ser positivo ou negativo. Nesse item apenas os alunos do nível de proficiência avançado tinham maior probabilidade
de acertar a questão. Isso não exclui a possibilidade de alunos de outros níveis acertar a questão, porém a chance de
insucesso é maior do que a de responder corretamente. Vale destacar, inclusive, que o percentual total de acerto é muito
próximo ao percentual de acerto casual.
Para o grupo de maior desempenho, o percentual de acerto foi de pouco mais de 30%, e o grupo de menor desempenho e intermediário apresentaram percentual de acerto inferior a 20% e 25%, respectivamente, o que evidencia a
necessidadeurgente de um trabalho mais eficiente com os alunos, pois a maioria deles demonstrou ainda não ter assimilado a tarefa exigida no item.
A questão pode ser modificada, de modo a apresentar apenas temperaturas positivas, para que o professor possa analisar
se o problema foi compreendido. Em seguida, propor a turma um problema envolvendo uma temperatura positiva e outra
negativa, porém com valores próximos, exigindo assim um cálculo mais simples. O professor também pode pensar na viabilidade de apresentar a imagem de um termômetro para apoio do cálculo ou então propor intervalos de respostas para
que o aluno precise apenas estimar onde a resposta se encontra. Com isso, o aluno pode ir gradualmente percebendo o
funcionamento e as estruturas do pensamento aritmético que sustenta o cálculo com números inteiros.
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Uma alternativa metodológica é o uso de material manipulável para trabalhar de forma concreta essa habilidade em sala
de aula. Um exemplo é o ábaco de números inteiros.12

O funcionamento do ábaco para soma e subtração de números inteiros leva em consideração as seguintes regras:
A operação SOMA consiste em acrescentar peças.


A operação SUBTRAÇÃO consiste em retirar peças.



As argolas azuis representarão as unidades positivas e as argolas vermelhas representarão as unidades negativas, de
modo que quando juntas uma argola das unidades positivas “anula” uma argola das unidades negativas.

EXEMPLOS DE ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS:


(–5) + (+3): represente (–5), colocando 5 argolas vermelhas, e depois coloque 3 argolas azuis. Essas 3 argolas azuis
anulam 3 argolas vermelhas, obtendo 2 argolas vermelhas e, portanto, o resultado é (–2);



(–5) + (–3): represente (–5), colocando 5 argolas vermelhas, e acrescente outras 3 argolas vermelhas, obtendo
8 argolas vermelhas e, portanto, o resultado é (–8).

EXEMPLOS DE SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS:


(+5) – (+3): represente (+5) colocando 5 argolas azuis, e depois retire 3 argolas azuis. Obtendo 2 argolas azuis, ou
seja, o resultado é (+2);



(–5) – (–3): de modo análogo, represente (–5) colocando 5 argolas vermelhas e, depois, retire 3 argolas vermelhas.
Obtendo 2 argolas vermelhas, ou seja, o resultado é (–2).

Essa abordagem é muito importante, pois contribui para que o alunado perceba que o comportamento da operação subtração é o mesmo para operações exclusivas entre positivos ou entre negativos. No entanto, a subtração entre números
positivos e negativos tem suas particularidades. Por exemplo:


(+5) – (–3): represente (+5), colocando 5 argolas azuis, e depois retire 3 argolas vermelhas. Contudo, inicialmente não existem argolas vermelhas. Dessa forma, é necessário acrescentar 3 argolas vermelhas, juntamente com
3 argolas azuis, de modo a não alterar o valor inicial 5, para então retirar as 3 argolas vermelhas, obtendo-se 8 argolas
azuis, ou seja, o resultado dessa operação é (+8).



(–5) – (+3): de modo análogo, represente (–5), colocando 5 argolas vermelhas, e depois retire 3 argolas azuis.
Contudo, inicialmente não existem argolas azuis. Dessa forma, é necessário acrescentar 3 argolas azuis, juntamente
com 3 argolas vermelhas, de modo a não alterar o valor inicial (–5) para então retirar as 3 argolas azuis, obtém-se
8 argolas vermelhas e, portanto, o resultado da operação é (–8).

Espera-se que o aluno se aproprie das diferentes formas de representar um número no ábaco, conforme apontado nos
dois tópicos anteriores. Por exemplo, o número (+5) pode ser representado simplesmente por 5 argolas azuis, mas também por 6 argolas azuis e 1 argola vermelha ou 7 argolas azuis e 2 argolas vermelhas e assim sucessivamente. São essas
diferentes representações que sustentam a subtração entre um número negativo de um número positivo ou vice-versa.
12 Adaptado de http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/aprendendo-os-numeros-inteiros-com-o-abaco.
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Exemplo 2
Aos 10 anos de idade, uma criança precisa dormir 10 horas por dia. Aos 16 anos, pode dormir 10% a menos.
Quantas horas precisa dormir um adolescente de 16 anos?
(A) 7 horas.
(B) 8 horas.
(C) 9 horas.
(D) 10 horas.

Comentário
O item afere a habilidade de resolver problemas que envolvam porcentagem, conforme descrito na MPA 22 da Matriz
de Referência da Avaliação SisPAE. Essa tarefa propõe efetuar um desconto de 10% em um total de 10 horas, para
determinar o tempo de sono de um adolescente.
Isso pode ser feito a partir do cálculo de 10% do número de horas que a criança dorme e tirar do total esse valor. Para
tanto, os alunos devem calcular 10% de 10 horas, que é

Ou então, o respondente pode associar 10% a fração

e calcular

de 10 horas, ou seja,

Em seguida, subtrair 1 hora das 10 horas, obtendo 9 horas como resposta.
Outra alternativa de solução é calcular 90% do número de horas que a criança dorme e obter a resposta de modo
direto. Isso é válido, pois se a criança de 16 anos dorme 10% menos, logo ela dorme 100% – 10% = 90% do tempo
necessário para uma criança13. A resolução é a seguinte:

Do total de aprendizes que responderam o item, 37% escolheram o gabarito (C), sendo que, ao analisar apenas o grupo
de maior desempenho, esse percentual sobe para 51,9%. Ressalta-se o fato de que apenas alunos com proficiência
superior a 225 apresentam maior chance de concluir corretamente a tarefa.
13 Essa forma de pensar deve ser encorajada nos estudantes, visto que resolve o problema de maneira direta, por meio de um único cálculo. Além disso,
favorece o futuro trabalho do professor do Ensino Médio, principalmente no trato de problemas associados a taxa de crescimento e decrescimento de
funções exponenciais, dados em porcentagem.
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O distrator (B) foi escolhido por 29,7% dos alunos, já o distrator (A) foi respondido por 21,1%, enquanto que o distrator
(D) foi escolhido por 12,2% dos respondentes, os três distratores juntos somam 63%, o que demonstra que a maior para
dos respondentes errou ao resolver uma tarefa associada ao cálculo de porcentagens.
É importante destacar que os alunos que preferiram pelos distratores (A) e (B), o fizeram provavelmente por um erro
no processo de cálculo com porcentagens ou optaram por uma estimativa equivocada, enquanto que aqueles que escolheram a alternativa (D) demonstram não compreender a situação proposta já que atribuíram aos adolescentes de 16
anos, o mesmo tempo de sono das crianças, apesar do texto apontar que há uma redução de 10% no tempo necessário.
Discutir junto dos alunos a motivação para a escolha de uma alternativa de resposta, seja a correta ou não, contribui, e
muito, para o processo de significação matemática. Ao final do Ensino Fundamental é desejável que os alunos apresentem maior familiaridade com o conceito de porcentagem, principalmente por ser um dos conceitos matemáticos mais
presentes no cotidiano, inclusive em diversas profissões. É esperado, por exemplo, que o aluno seja capaz de realizar
algumas associações mais simples, como por exemplo:
100% corresponde ao todo, ou seja, nesse caso 10 horas.
50% corresponde a metade do todo, ou seja, nesse caso 10 ÷ 2 = 5 horas.
10% corresponde a um décimo do todo, ou seja, nesse caso 10 ÷ 10 = 1 hora.
A partir dessas associações e ao perceber que o conceito de porcentagem está atrelado ao conceito de proporcionalidade,
o aluno deve ser capaz de fazer conclusões do tipo:
20% corresponde ao dobro de 10% do todo, ou seja, nesse caso 2 · 1 = 2 horas.
25% corresponde a um quarto do todo, ou simplesmente, metade de 50% do todo, ou seja, nesse caso 5 ÷ 2 = 2,5 horas.
75% corresponde a três quartos do todo, ou simplesmente 50% + 25% do todo, ou seja, nesse caso 5 + 2,5 = 7,5 horas.
É provável, que os alunos se mostrem capazes de trabalhar com as porcentagens mais simples (100% e 50%) que
costumam ser trabalhadas desde o 5º ou 6º ano EF. Portanto, o professor poderá começar investigando como seus alunos
lidam com problemas associados a essas porcentagens, para então aferir o desempenho dos seus estudantes em problemas que envolvem outras porcentagens.
Também vale destacar que os números envolvidos no cálculo de porcentagem acabam sendo um dificultador na questão. Por exemplo, se a resolução da tarefa exigir dos alunos cálculos com números decimais, então é provável que ela
apresente menor percentual de acerto do que uma que envolva apenas números inteiros. Portanto, é fundamental saber
organizar o que deve ou não ser apresentado, de modo a contribuir para a construção do conceito.
Por fim, os professores também podem mudar o comando do exemplo apresentado, de modo a perguntar, por exemplo,
quanto tempo a menos de sono o adolescente necessita em relação à criança. Outra opção é solicitar ao aluno que
estime o resultado apresentando intervalos numéricos como opções de resposta. Uma possível adaptação do problema
proposto seria:
PROBLEMA:
Aos 10 anos de idade, uma criança precisa dormir 10 horas por dia. Aos 16 anos, pode dormir 10% a menos, ou seja,
a quantidade de horas que um adolescente de 16 anos precisa dormir está entre
(A) 7h30min e 10 horas.
(B) 5 horas e 7h30min.
(C) 2h30min e 5 horas.
(D) 0 horas e 2h30min.
Ao dividir 10 horas em intervalos de 2 horas e meia, ou seja, 25%, o professor poderá perceber se seus alunos compreendem que diminuir 10% de 10 horas corresponde a uma diminuição inferior a 25% e que, portanto, a resposta deve
ser a alternativa (A). Outras análises similares podem ser feitas de acordo com a situação, as alternativas e o comando
propostos.
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Exemplo 3
Observe a figura formada pela sobreposição de quatro quadrados azuis sobre três quadrados laranjas.

Os quadrados azuis têm lados medindo 1 cm e os laranjas têm lados medindo 2 cm. A área, em cm2, da região laranja
visível na figura acima é igual a
(A) 12.
(B) 8.
(C) 4.
(D) 2.

Comentário
O item afere a habilidade de resolver problemas que envolvam o cálculo de área de figuras planas, conforme descrito
na MPA 53 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. Essa tarefa propõe o cálculo da área laranja visível na figura
composta por três quadrados laranja com quatro quadrados azuis sobrepostos.
Uma maneira de resolver esse problema é deslocar (transladar) os quadrados azuis da parte superior da figura para a
parte inferior, obtendo assim dois quadrados laranja completos na parte superior e um quadrado azul na parte inferior.

Como o lado do quadrado laranja 2 cm, a área A de cada quadrado ficaria A = 22 = 2 · 2 = 4 cm2, mas como são dois quadrados
laranjas, então a área total seria o dobro, ou seja, 8 cm2.
Outra maneira de resolver o problema seria calculando a área laranja de cada parte da figura, observando que a figura é composta
por três quadrados, sendo que a parte laranja ocupa 3 do quadrado maior, e no quadrado inferior a parte laranja ocupa 1 da área
2
4
do quadrado.
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3
Como o lado do quadrado maior mede 2 cm, sua área A é A = 22 = 4 cm2, logo a área laranja do quadrado 1 é A1 =
de
4
3
2
2
A = · 4 = 3 cm , que é igual e a área laranja do quadrado 2, ou seja, A2 = A1 = 3 cm , e finalmente a área laranja do
4
quadrado 3 é igual a #. Logo, a área total ficaria At = A1 + A2 + A3 = 8 cm2
Uma terceira opção seria quadricular a figura, de modo que o quadrado azul cujo passe a ser congruente ao quadrado laranja pequeno. Assim, ambos passariam a ter lado de medida 1 cm e área de 1 cm2.

Ao analisar a figura, observa-se que há 8 quadrados laranja pequenos, logo sua área total seria igual a 8 cm2.
O percentual de acerto desse item foi de 35,3%, o que mostra que a maioria dos aprendizes não conseguiu realizar
corretamente a tarefa proposta para esse item. Ao analisar a distribuição das respostas, percebe-se uma dificuldade
dos alunos em estabelecer o número de quadrados laranja, já que juntos os distratores apresentaram percentuais de
escolha totalizando quase 65% das respostas dadas pelos respondentes. Além disso, apenas os alunos do grupo de maior
desempenho assinalaram em maior quantidade, porém inferior a 45%, a alternativa correta.
O distrator (A), escolhido por 30,2% dos alunos, sugere que os respondentes calcularam a área dos três quadrados
grandes, como se eles fossem todos laranjas, não interpretando o comando de forma correta, pois foi solicitado calcular
a área da região laranja visível na figura, ou seja, descontando as partes sobrepostas por quadrados azuis. O distrator
(C) foi assinalado por 25,6% dos alunos, sugerindo que eles calcularam apenas a área de um único quadrado, como se
houvesse somente um quadrado laranja, ou então, por não ter compreendido o comando corretamente e apresentar o
valor da área sobreposta por quadrados azuis, ou seja, a área daquilo que não está visível.
É muito importante que a geometria seja incluída no planejamento do Professor, de modo a ser trabalhado também com
o uso de materiais concretos, como o geoplano ou papel quadriculado, para que os alunos possam visualizar os elementos
e as propriedades das figuras geométricas planas, assim como calcular área e perímetro. Nesse caso, por exemplo, o uso
apoio de uma malha quadriculada provavelmente facilitaria o item, pois auxiliaria na percepção de que as áreas visíveis
podem ser divididas em quadrados congruentes ao azul. Em contrapartida, considerando os alunos capazes de realizar
a tarefa proposta, ao atribuir valores não inteiros para as medidas das laterais dos quadrados azuis e laranjas provavelmente exigiriam maior proficiência dos respondentes, tornando-o mais complexo.
As vivên cias em sala de aula sugerem que os alunos demonstram dificuldade em lidar com os conceitos geométricos,
e suas propriedades, devido ao grau de abstração que a geometria exige em certos problemas. Tendo isso em vista, é
aconselhável criar nas aulas de matemática um ambiente de manipulação e investigação geométrica para que o aluno
encontre condições de experimentar, comparar, inferir e analisar resultados oriundos de diferentes tipos de problema.
O Geoplano é uma alternativa metodológica que pode amparar o professor que trabalha com geometria em sala de aula.
O Geoplano14 é um recurso didático-pedagógico de manipulação (construir, movimentar e desfazer). Contribui para explo
ração de problemas geométricos e algébricos, possibilitando a aferição de conjecturas, podendo-se registar o trabalho
14 A palavra geoplano é de origem inglesa (geoboards) e francesa (geoplans), onde “geo” vem de geometria e “plans” significa tábua ou superfície plana. Um dos
primeiros trabalhos sobre geoplano foi desenvolvido em 1961, apresentado pelo educador egípcio Dr. Caleb Gattegno (1911-1988), que foi reconhecido
mundialmente pelas suas pesquisas em educação infantil e dedicou-se à criação de materiais pedagógicos por toda sua vida. O Geoplano constitui-se por
uma placa de madeira, marcada com uma malha quadriculada ou pontilhada. Em cada vértice dos quadrados formados, fixa-se um prego, onde se prenderão os elásticos usados para “desenhar” sobre o geoplano.
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em papel ou reproduzi-lo em papel quadriculado. Além disso, facilita principalmente o desenvolvimento das habilidades
relacionadas aos conceitos de simetria (reflexão, rotação e translação), perímetro e área.
O material tem a finalidade de despertar o interesse e a curiosidade do alunado, facilitando assim a aprendizagem, pois
a partir das construções feitas no geoplano, o aluno pode levantar suas próprias hipóteses. Além disso, permite que aluno
e professor se desprendam do ambiente tradicional da sala de aula para um momento mais interativo de construção do
conhecimento.
A seguir, apresentamos alguns tipos de geoplano:

O Geoplano pode ser utilizado como recurso para resolver o item apresentado. Para tanto, deve-se reproduzir a figura do
problema no Geoplano, conforme ilustrado a seguir:

Ao colocar a figura da tarefa no Geoplano e definir um quadradinho como medida padrão de área, conclui-se que a área
total da parte laranja visível na figura é 8 unidades de área. Como os quadradinhos tem 1cm de lado, então 8 unidades
de área correspondem a 8 cm2.
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Exemplo 4
Muitas vezes, quando ouvimos falar de pirâmides, logo pensamos nas pirâmides do Egito, como a apresentada a seguir:

No entanto, há outros objetos que possuem o formato de pirâmide como, por exemplo,

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário
A questão foi proposta para aferir a habilidade de identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone,
cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo, conforme descrito na MPA 30 da Matriz de Referência da Avaliação SisPAE. A
tarefa proposta trata da identificação de um sólido geométrico, nesse caso, a pirâmide. Para os alunos resolverem esse
item era necessário comparar a imagem de uma pirâmide do Egito com a imagem de objetos do cotidiano para identificar, dentre os objetos dados, aquele que possui as características de uma pirâmide, como, por exemplo, faces laterais
triangulares. Apenas o objeto apresentado na alternativa (B) possui essa característica.
Esse item foi respondido corretamente por pouco mais de 20% dos respondentes que realizaram o teste. Além disso, de
acordo com os parâmetros do item segundo a TRI15, apenas alunos do nível Avançado de proficiência apresentam maior
probabilidade de acertar essa questão.
A maior parte dos alunos (37,3%) escolheu o distrator (D), demonstrando que eles associaram a pirâmide a um cabide,
provavelmente pelo fato do cabide ter um formato similar ao de um triângulo, sugerindo uma associação errônea entre
pirâmide (3D) e triângulo (2D). Já o distrator (C) foi escolhido por 32,9% dos aprendizes, que erroneamente entendem
que um cone pode ser classificado como uma pirâmide, provavelmente pelo fato de ambas terem bico, contudo não percebem que os dois sólidos se diferem em relação à face lateral e a categoria do sólido, já que a pirâmide é um poliedro,
enquanto que o cone é um corpo redondo (não poliedro), cuja face lateral é formada por um setor circular e não por
triângulos, como na pirâmide.
Esse resultado sugere que a geometria não está sendo compreendida da forma que se espera na sala de aula. Cabe ao
professor, durante suas aulas, explorar a habilidade por outros meios, além da análise de figuras previamente selecionadas,
como ocorre em uma avaliação. Ele pode solicitar aos seus alunos que procurem imagens associadas aos diferentes tipos
de sólidos16, que as tragam para a sala de aula de modo que o estudante possa comparar suas figuras com as do colega,
que discutam a motivação de cada um para associar as figuras com prismas, pirâmides, cones e etc, e busquem semelhanças e diferenças entre as figuras selecionadas.
É importante, conforme registrado nas considerações feitas para o 4º ano EF, que o foco das aulas de matemática seja a
qualidade da aquisição dos conceitos geométricos.

15 Teoria de Resposta ao Item.
16 O professor também pode recorrer ao uso de material manipulável nas aulas de geometria.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico

4.1. A investigação da proficiência em três anos de SisPAE:

uma visão geral dos limites de uma avaliação de larga escala
no contexto do desenvolvimento de habilidades cognitivas.
Guaracy Tadeu Rocha
Lígia M. V. Trevisan
Rodrigo de Sousa Bortolucci
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo

Estudar o Estado é analisar a sua ação pública, é compreender suas lógicas de intervenção, identificar suas dinâmicas
articulações com a sociedade. Falar do Estado é referir-se a processos e dispositivos político-administrativos que são tanto
normativos como voltados para a ação e coordenados ao redor de objetivos.
Flávia Obino Corrêa Werle17
Avaliações educacionais de larga escala são realizadas há cerca de duas décadas no Brasil tendo como principal
objetivoa obtenção de dados precisos que possam subsidiar as secretarias de educação na formulação de políticas
públicas educacionais e que sejam úteis ao aprimoramento de práticas pedagógicas e de gestão das escolas.
Em artigo publicado em 2015, Bauer e colaboradores18 relatam que a maior parte da literatura sobre avaliação de
desempenho se preocupa com as técnicas de avaliação. Enquanto muitos estudos se preocupam com o desenvolvimento e refinamento de diferentes abordagens de medida educacional, muitos outros oferecem poderosas
críticas às técnicas de avaliação de desempenho e falhas dessas mesmas técnicas quando aplicadas. Em seu artigo, os
autores discutem as principais críticas às avaliações em larga escala presentes na literatura nacional e internacional e
sistematizam o debate em torno dos possíveis usos de seus resultados. Para tanto, organizam sua análise a partir de
dois aspectos recorrentes na literatura:
1. O papel e a validade das avaliações em larga escala nas reformas educacionais, em que discutem, também, a
fundamentação e conceituação dos testes em larga escala; e
2. O uso dos resultados das avaliações em larga escala, para a gestão do sistema escolar e das escolas em particular,
abrangendo o que os sistemas de ensino e as escolas realizam com os resultados de suas avaliações.
É exatamente no contexto deste segundo aspecto que se situa a análise que será aqui apresentada. O governo do
Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Educação, a exemplo de muitos outros estados e municípios brasileiros, concebeu um projeto específico, o SisPAE – Sistema Paraense de Avaliação Educacional, que inclui, entre seus
objetivos, o fornecimento de subsídios para o planejamento das políticas educacionais do estado paraense.
17 WERLE, F. O. C. Políticas de avaliação em larga escala na educação básica: do controle de resultados à intervenção nos processos de operacionalização do
ensino. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 769-792, out./dez. 2011.
18 BAUER, A. ALAVARSE, O. M. E OLIVEIRA, R. P. de. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. especial, p. 1367-1382, dez., 2015. Disponível em http://dx.doi.
org/10.1590/S1517-9702201508144607.
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Na visão do avaliador externo, que executa o SisPAE há três anos, as informações produzidas por essa avaliação
podem ser exploradas também no que respeita ao trabalho pedagógico, inclusive como prestação de contas
(accountability) do esforço realizado nas unidades escolares. Como atividade relacionada ao trabalho pedagógico,
requer que a comunicação dos resultados da avaliação seja fortemente compartilhada com gestores e professores o
que contribui para maior transparência dos procedimentos da avaliação e para a sua compreensão como proces
so que permite perceber e analisar a ação pública para a melhoria da qualidade da educação.
Segundo Brooke19, essa exigência por maiores informações sobre os resultados dos sistemas escolares tem sido respondida pela implementação de políticas de accountability, ou seja, de responsabilização, mediante as quais se tornam públicas as informações sobre o trabalho das escolas e consideram-se os gestores e outros membros da equipe
escolar como co-responsáveis pelo nível de desempenho alcançado pela instituição. A ausência de um número
maior de experiências na área de responsabilização também é fruto da própria incipiência da ideia da avaliação de
desempenho e da utilização dos resultados da aprendizagem cognitiva dos alunos como peça-chave da política educacional. Mesmo havendo alguma familiaridade com a avaliação educacional, não existe uma cultura de avaliação que
permita utilizar a aprendizagem cognitiva como o principal indicador das atividades e produtos da escola.
Na presente comunicação, estamos abordando as provas do SisPAE, de Matemática, aplicadas aos anos/séries do
Ensino Fundamental no período de 2014 a 2016. Os resultados das provas foram analisados de modo a permitir a
construção de um mapa de habilidades investigadas, e a compor, neste mapa, os diferentes níveis de complexidade
com que foram investigadas as habilidades que compõem as Matrizes de Referência da Avaliação do SisPAE, para
cada ano/série avaliado. Para caracterizar os níveis de complexidade da investigação, foram utilizados os mesmos
níveis que definem a proficiência do SisPAE, quais sejam: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado.
Como se sabe, a Teoria da Resposta ao Item (TRI) fornece a posição de cada item na Escala de Proficiência do
SisPAE. A posição que cada item ocupa na escala representa a proficiência com a qual se espera que pelo menos
65% dos participantes o acertem. Em outras palavras, afirma-se que é provável que pelo menos 65% dos parti
cipantes com determinada proficiência acertem um item posicionado na escala, no ponto de dificuldade equivalente
a essa proficiência.
De posse das informações sobre os pontos da escala em que os itens de uma prova são posicionados, e analisando a
sua qualidade no que respeita aos índices de acerto que obtiveram entre os participantes da prova, é possível situá-los
em um mapa e assim correlacionar cada habilidade da matriz aos diferentes níveis em que ela foi investigada. Esses
itens, de comprovada qualidade estatística, são conhecidos como itens âncora. Atribuir a um item a condição de item
âncora significa dizer que se trata de um item para o qual a maioria dos respondentes que o acerta possui proficiência
igual ou superior àquela que corresponde ao ponto da escala em que esse item se posiciona. Por exemplo, para um
item posicionado no ponto 300 da escala do SisPAE, o que se espera é que a maioria (65%) dos respondentes cuja
proficiência é, no mínimo, 300 responda corretamente.
Os itens âncora são muito relevantes na organização da descrição da proficiência, na escrita das Escalas de Proficiência.
Por suas qualidades estatísticas, podem ser pedagogicamente interpretados, conferindo identidade ao número que
expressa uma dada proficiência. Também é bom lembrar que um mesmo ponto da escala pode ancorar vários itens
de uma prova. Por isso, a descrição é diversificada. Por isso, a escala é atualizada a cada edição de uma avaliação.
Com a presente abordagem, isto é, a composição de um mapa em que se situam, nos diferentes níveis de proficiência,
itens âncora identificados nas Provas do SisPAE, tem-se uma visão mais completa do grau de desenvolvimento de uma
dada habilidade. Mais do que isso: tem-se uma informação mais precisa sobre até que ponto uma dada habilidade foi
desenvolvida ao longo do percurso escolar.
Em se tratando de comunicação que trata diretamente da construção de habilidades, é oportuno relembrar os
aspectos fundamentais do conceito de habilidade cognitiva. Para isso, transcrevemos a seguir, um trecho publicado
por Gatti20.

19 BROOKE, N. O Futuro das Políticas de Responsabilização Educacional no Brasil. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, maio/ago. 2006
20 B GATTI, B. Competências sociais; Documentos: laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación; Vol.:6; 1997. UNESCO Regional
Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile).
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O desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais tem como base os processos de aprendizagem, os quais se evidenciam
por mudanças relativamente permanentes nos conhecimentos ou comportamentos e ações das pessoas, mudanças estas
devidas à experiência, ou seja, às relações sociais e objetais que os indivíduos experimentam em sua história de vida.
Habilidade, enquanto conceito pode ser amplamente entendida como modos de ação e técnicas generalizadas para
tratar com situações e problemas. Estas podem ser de diferentes naturezas e não é pacífico o campo conceitual para
tratar da questão.
As habilidades cognitivas são capacidades que fazem o indivíduo competente e que lhe permitem interagir simbolicamente
com seu meio ambiente. Essas habilidades formam a estrutura fundamental do que se poderia chamar de competência
cognitiva da pessoa humana permitindo discriminar entre objetos, fatos ou estímulos, identificar e classificar conceitos,
levantar/construir problemas, aplicar regras e resolver problemas. Elas estão na base dos processos de transferência que
propiciam a construção continuada da estruturação de processos mentais cada vez mais complexos na direção da construção/reconstrução de estratégias cognitivas.
Mapa de Habilidades por Nível de Proficiência
Nas figuras seguintes, o que se representa é um mapa das habilidades de Matemática, descritas para o Ensino Fundamental na Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE, nas edições 2014 a 2016 desta avaliação. Ao lado de cada
habilidade foram anotados os níveis de proficiência em que se situam os itens âncora, associados a essas habilidades,
e que foram investigados nas provas de cada ano escolar avaliado.
Para facilitar a apresentação, o mapa foi composto com as habilidades de cada um dos Temas (CA, Competência
de Área) que a Matriz de Matemática define para a avaliação do SisPAE: Números, Aritmética e Álgebra, Espaço e
Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.
É oportuno lembrar que as posições coloridas em tom de laranja consideram, nas três edições, a identificação de
pelo menos um item âncora no nível de proficiência correspondente, nela posicionado.
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Figura 2. Distribuição das Habilidades do Tema Números, Aritmética e Álgebra
segundo Nível de Proficiência em que foram avaliadas
Ensino Fundamental – SisPAE 2014-2016
Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

MPA01

Identificar a localização de números naturais na reta
numérica.

MPA02

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema
posicional de numeração.

MPA03

Identificar diferentes representações de um mesmo
número racional.

Números, Aritmética e Álgebra

Identificar fração como representação que pode estar
MPA04 associada a diferentes significados (parte/todo, quociente,
razão).

MPA05 Identificar sequências numéricas.

MPA06

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de
números naturais.

MPA07

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de
números naturais.

Resolver problemas que envolvam a adição ou a
MPA08 subtração de números naturais, em situações
relacionadas aos seus diversos significados.
Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a
divisão de números naturais, especialmente em situações
MPA09
relacionadas à comparação entre razões e à configuração
retangular.

MPA10
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Identificar a localização de números racionais
representados na reta numérica.

4º EF
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

5º EF

8ª EF

9ª EF
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Números,
Aritmética e
Álgebra

Tema (CA)

HAB
MPA11

DESCRIÇÃO
Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.

4º EF

5º EF

8ª EF

9ª EF

AV
AD
B
AB

Legenda:
AB
B
AD
AV

Item posicionado no Nível Abaixo do Básico
Item posicionado no Nível Básico
Item posicionado no Nível Adequado
Item posicionado no Nível Avançado
Habilidade não descrita na Matriz
Nível que não apresenta item âncora
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Figura 3. Distribuição das Habilidades do Tema Números, Aritmética e Álgebra
segundo Nível de Proficiência em que foram avaliadas
Ensino Fundamental – SisPAE 2014-2016
Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

Reconhecer as representações decimais dos números
racionais como uma extensão do sistema de numeração
MPA12
decimal, identificando a existência de ordens como
décimos, centesimos e milésimos.

MPA13

Representar números reais geometricamente na reta
numérica.

Números, Aritmética e Álgebra

Identificar a expressão algébrica que expressa uma
MPA14 regularidade observada em sequências de números ou
figuras (padrões).

MPA15

Identificar a equação ou um sistema de equações do
1º grau que expressa um problema.

MPA16

Reconhecer a representação geométrica dos produtos
notáveis.

Utilizar a notação científica como forma de
MPA17 representação adequada para números muito grandes
ou muitos pequenos.
Efetuar cálculos que envolvam operações com números
MPA18 racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação - expoentes inteiros e radiciação).

MPA19

Efetuar cálculos simples com valores aproximados ou
estimados de radicais.

MPA20 Realizar operações simples com polinômios.

Resolver problemas com números racionais que
MPA21 envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação).
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4º EF
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

5º EF

8ª EF

9ª EF
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Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

MPA22 Resolver problemas que envolvam porcentagem.

Números, Aritmética e Álgebra

MPA23

Resolver problemas que envolvam equações com
coeficientes racionais.

MPA24 Resolver sistemas lineares.

MPA25

Identificar a relação entre as representações algébricas
e geométricas de um sistema de equações do 1º grau.

MPA26

Simplificar expressões algébricas que envolvam produtos
notáveis e fatoração.

Expressar as relações de proporcionalidade direta entre
MPA27 uma grandeza e o quadrado de outra por meio de uma
função do 2º grau.

MPA28 Resolver problemas que envolvam equações do 2º grau.

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

Legenda:
AB
B
AD
AV

Item posicionado no Nível Abaixo do Básico
Item posicionado no Nível Básico
Item posicionado no Nível Adequado
Item posicionado no Nível Avançado
Habilidade não descrita na Matriz
Nível que não apresenta item âncora
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Figura 4. Distribuição das Habilidades do Tema Espaço e Forma
segundo Nível de Proficiência em que foram avaliadas
Ensino Fundamental – SisPAE 2014-2016
Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

Descrever a localização e a movimentação de pessoas
ou objetos no espaço, em diversas representações
MPA29 gráficas, dando informações sobre pontos de referência
e utilizando o vocabulário de posição (direita/esquerda,
acima/abaixo, entre,em frente/ atrás).
Identificar formas geométricas tridimensionais como
esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo
MPA30
ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo,
retângulo e círculo.

MPA31

Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura
plana.

Espaço e Forma

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras
MPA32 bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as
suas planificações.
Reconhecer a semelhança entre figuras planas, em
especial o triângulo, a partir da congruência das medidas
MPA33
angulares e da proporcionalidade entre as medidas
lineares correspondentes.

MPA34

Usar o plano cartesiano para representação de pares
ordenados; coordenadas cartesianas e equações lineares.

Resolver problemas que utilizam propriedades dos
polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
MPA35
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos
polígonos regulares).

MPA36

Resolver problemas em diferentes contextos, que
envolvam triângulos semelhantes.

Reconhecer a conservação ou modificação de medidas
dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ ou
MPA37
redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.

MPA38
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Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros.
Identificando ângulos retos e não retos.

4º EF
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

5º EF

8º EF

9º EF
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Espaço e
Forma

Tema (CA)

HAB
MPA39

DESCRIÇÃO
Reconhecer circulo/circunferência, seus elementos e
algumas de suas relações.

4º EF

5º EF

8º EF

9º EF

AV
AD
B
AB

Legenda:
AB
B
AD
AV

Item posicionado no Nível Abaixo do Básico
Item posicionado no Nível Básico
Item posicionado no Nível Adequado
Item posicionado no Nível Avançado
Habilidade não descrita na Matriz
Nível que não apresenta item âncora
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Figura 5. Distribuição das Habilidades do Tema Grandezas e Medidas
segundo Nível de Proficiência em que foram avaliadas
Ensino Fundamental – SisPAE 2014-2016
Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

4º EF
AV

MPA40

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de
relógios digitais e de ponteiro.

AD
B
AB

Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento,
MPA41 de superfície, de capacidade, de tempo e de
temperatura.

Grandezas e Medidas

Reconhecer e utilizar, em situações problema, as
MPA42 unidades usuais de medida de tempo: dia, semana,
mês e ano.

MPA43

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de
medida convencionais ou não.

MPA44

Resolver problemas significativos utilizando unidades de
medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

Resolver problemas que envolvam o cálculo do
MPA45 perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas
quadriculadas.
Resolver problemas que envolvam o cálculo ou
MPA46 estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.

MPA47

Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com
destaque para os polígonos regulares.

MPA48 Calcular o volume de prismas em diferentes contextos.

MPA49
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Resolver problemas que envolvam relações de
proporcionalidade entre duas grandezas.

AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

5º EF

8º EF

9º EF
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Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

4º EF

5º EF

8º EF

9º EF

AV
Aplicar o Teorema de Tales como uma forma de
MPA50 ocorrência da ideia de proporcionalidade, em diferentes
contextos.

AD
B
AB

Grandezas e Medidas

Resolver problemas em diferentes contextos, que
MPA51 envolvam as relações métricas dos triângulos retângulos.
(Teorema de Pitágoras).

MPA52

Resolver problemas que envolvam o cálculo de
perímetro de figuras planas.

MPA53

Resolver problemas que envolvam o cálculo de área de
figuras planas.

MPA54

Utilizar a razão pi no cálculo do perímetro e da área da
circunferência.

MPA55

Resolver problemas em diferentes contextos, a partir da
aplicação das razões trigonométricas dos ângulos agudos.

MPA56 Resolver problemas que envolvam noções de volume.

MPA57

Resolver problema utilizando relações entre diferentes
unidades de medida.

AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

Legenda:
AB
B
AD
AV

Item posicionado no Nível Abaixo do Básico
Item posicionado no Nível Básico
Item posicionado no Nível Adequado
Item posicionado no Nível Avançado
Habilidade não descrita na Matriz
Nível que não apresenta item âncora
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Figura 6. Distribuição das Habilidades do Tema Tratamento da Informação
segundo Nível de Proficiência em que foram avaliadas
Ensino Fundamental – SisPAE 2014-2016
Tema (CA)

HAB

DESCRIÇÃO

4º EF

5º EF

8º EF

9º EF

AV
MPA58

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou
gráficos (especialmente gráficos de colunas).

AD
B

Tratamento da Informação

AB
Interpretar informações e dados apresentados em tabelas
MPA59 ou gráficos (particularmente gráficos de colunas) para
resolução de problemas.

MPA60

Resolver problemas que envolvam processos de contagem; princípio multiplicativo.

MPA61

Resolver problemas que envolvam ideias básicas de
probabilidade.

AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB
AV
AD
B
AB

Legenda:
AB
B
AD
AV

Item posicionado no Nível Abaixo do Básico
Item posicionado no Nível Básico
Item posicionado no Nível Adequado
Item posicionado no Nível Avançado
Habilidade não descrita na Matriz
Nível que não apresenta item âncora

Dentre as informações que se pode coletar de um mapa como este, é oportuno observar a identidade da matriz
de Matemática para o Ensino Fundamental, em que há conjuntos muito distintos de habilidades para 4º e 5º anos e
para 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, sendo poucos os descritores cujo desenvolvimento se faz ao longo do
Ensino Fundamental, como é o caso de MPA 30- Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone,
cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo,
MPA 43 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não, MPA 44- Resolver
problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml, MPA 45
-Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas,
MPA 58 – Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de colunas) e MPA
59 – Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas)
para resolução de problemas. Trata-se de um conjunto de habilidades cujo desenvolvimento é construído no Ensino
Fundamental e podem ser investigadas ao longo desse percurso e essa investigação pode ser diversificada tanto em
termos de situações de cotidiano que a elas podem ser associadas quanto em relação à complexidade com que
podem ser propostas.
Ainda em relação a essas habilidades, as figuras informam que habilidades como MPA 02- Relacionar a escrita numé
rica às regras do sistema posicional de numeração está descrita em continuidade, nos níveis Básico e Adequado e,
além deles, há itens posicionados no nível Abaixo do Básico para o 4º ano e no Avançado para o 5º ano. Além de
evidenciar que esta é uma habilidade que comporta situações problema em diferentes graus de complexidade, o
feitio do mapa põe em evidência que os processos cognitivos que distinguem essa habilidade estão solidamente
estruturados.
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De outra parte, MPA 30- Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide,
paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo, o que se vê é um mapa
um pouco distinto. A habilidade foi investigada, mas não integralmente. Os registros de itens concentram-se nos
níveis Abaixo do Básico e Básico para 4º e 5º anos do EF, e no Avançado para o 8º ano EF. Então, por exemplo,
ainda que se possa supor que os alunos de 5º ano classificados no nível Avançado, sejam capazes de responder os
itens desta habilidade já posicionados nos níveis investigados (Abaixo do Básico e Básico), não se pode ainda afirmar
que é pleno o desenvolvimento desta habilidade.
Além disso, a abrangência incompleta da investigação de MPA30 oferece a oportunidade de refletir sobre os limites
da investigação dessa habilidade na trajetória escolar. Será que, na forma como está descrita, ela se presta à formulação de itens para todos os níveis de proficiência, em todos as séries escolares? Essa reflexão pode ajudar o professor
a definir até que ponto pode ser explorada a complexidade de situações problema quando o que se projeta é preparar os alunos para utilizarem os conhecimentos que adquirem na escola na resolução de problemas.
Itens para um Mapa
Quando se analisa o perfil de uma investigação com o propósito de oferecer subsídios à prática pedagógica, é interessante conhecer itens que compõem um mapa. Essa é uma experiência proveitosa, que permite conhecer como
evolui a complexidade com que se investigam as habilidades de uma matriz, oferecendo ao professor uma boa ideia
do aprofundamento que se pode dar aos exercícios que propõe em sala de aula, quando tem o objetivo de abordar
assuntos que promovem o desenvolvimento de uma dada habilidade.
Por exemplo, o mapa de habilidades investigadas no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental mostra para a habilidade
MPA 02 – Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração, registro de itens âncora para
os níveis Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado; três desses itens estão apresentados a seguir.

Nível Básico
Com os algarismos 4, 7 e 5, Carlos escreveu um número em que o 7 vale 700 unidades e o 4 vale 40 unidades.
O número escrito por Carlos é:
(A) 547.
(B) 574.
(C) 745.
(D) 754.
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Nível Adequado
A professora Roseli ditou alguns números e pediu aos alunos que circulassem o número que tivesse o algarismo 3
na ordem da dezena de milhar. Pedro circulou 783, Jéssica 2 430, Verônica 14 356 e Ingrid 38 122.
Quem circulou corretametne foi
(A) Pedro.
(B) Jéssica.
(C) Verônica.
(D) Ingrid.
Nível Avançado
O número 1 005 084 é igual a
(A) 1000 000 + 5 000 + 80 + 4.
(B) 100 000 + 5 + 1 000 + 80 + 4.
(C) 1 000 000 + 5 + 1 000 + 80 + 4.
(D) 1 000 000 + 5 000 + 80 + 4.
Nesses itens, nota-se com clareza, os modos com que foram explorados os recursos da área de Matemática para
compor itens de natureza e complexidade gradativas
O primeiro exemplo, pede que os alunos identifiquem, dentre quatro alternativas de resposta o número composto
pelos algarismos 4, 7 e 5, de modo que o algarismo 7 corresponda a 700 unidades e que o algarismo 4 corresponda
a 40 unidades. Apenas com a leitura correta das opções de resposta já é possível descobrir que o número setecentos
e quarenta e cinco (745) é a única opção correta. Outra forma que o aluno pode utilizar para resolver é decompor
os números na sua forma polinomial e, nesse caso, apenas o número 745 quando decomposto apresentaria os
números 700 e 40, já que 745 é igual a 700 + 40 + 5.
Vale destacar que o item, ancorado no nível de proficiência Básico, apresenta números da ordem das centenas, já
bem conhecidos pelos estudantes, e não contém o algarismo 0 (zero) que costuma dificultar tanto a decomposição
polinomial como a leitura dos números naturais. Além disso, foram fornecidos indicativos dos valores correspondentes de dois dos três algarismos.
O segundo item afere a habilidade MPA02 com um maior grau de complexidade. A tarefa novamente é identificar
um número, sem uma quantidade pré-determinada de algarismos, cujo algarismo 3 seja da ordem de dezena de
milhar. Destaca-se, nesse caso, que o número procurado deveria ter ordem igual ou superior a dezena de milhar,
ou seja, ser formado por, no mínimo, cinco algarismos. Essa única observação é suficiente para identificar a resposta,
porém essa percepção não foi observada para a maioria do grupo de respondentes. Esse item, ancorado no nível de
proficiência Adequado, não traz apoio numérico no enunciado da questão, ou seja, cabe ao respondente associar
3 dezenas de milhar ao número 30.000 para identificar a alternativa correta, e esta é a principal justificativa para o
aumento da complexidade da tarefa solicitada ao aluno.
O terceiro exemplo, é o que exigiu maior nível de proficiência do respondente para concluir a tarefa corretamente.
A princípio, a escrita de um número na sua forma polinomial parece algo simples para os estudantes de 5º ano EF.
Entretanto, como o número apresentado é da ordem da unidade de milhão e contém três algarismos 0 (zero) na
sua composição, eleva-se significativamente a complexidade da tarefa a ser realizada.
Em síntese, o primeiro exemplo apresenta números com 3 algarismos para serem analisados pelos estudantes,
explicitada a ordem de dois algarismos que o compõem por meio da escrita numérica. Já o segundo caso aborda,
de forma implícita, um número com 5 algarismos por se tratar de um número da ordem de dezena de milhar, que
deveria ser identificado a partir da informação da ordem de apenas um dos algarismos que o compõe. Por fim, a
quantidade de algarismos do número é novamente maior, agora são 7 algarismos, sendo 3 algarismos zero, para o
respondente identificar a alternativa correta que traz o número na sua forma polinomial.
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Com isso, percebe-se que são fatores de complexidade:
A quantidade de algarismos que formam o número, ou seja, sua ordem de grandeza;
O uso da linguagem corrente ao invés da linguagem matemática para apresentar a ordem dos algarismos;
 A presença de algarismos 0 (zero) na composição do número.



Frente a essas informações, cabe ao professor criar estratégias de ensino para que seus alunos possam se apropriar
de forma plena da habilidade em questão.
Os exemplos aqui indicados, acompanhados dos dados estatísticos que atestam a sua qualidade e indicam a proficiência requerida para respondê-los corretamente, são parte integrante das oficinas de divulgação de resultados do
SisPAE 2016, disponíveis no endereço eletrônico https://sispae.vunesp.com.br.

Considerações Finais
A composição de um mapa de itens que ilustra como a partir de uma mesma habilidade da Matriz de Referência
para Avaliação SisPAE podem ser propostas tarefas, ou situações-problema, que permitem discriminar alunos com
diferentes níveis de proficiência, resulta uma contribuição ao trabalho pedagógico, pois com esse mapa, o professor
tem uma boa ideia do aprofundamento que pode dar aos exercícios que propõe em sala de aula, quando tem o
objetivo de abordar assuntos que promovem o desenvolvimento de uma dada habilidade.
Compreendendo e apropriando-se dos resultados da investigação de habilidades, os professores podem deles se
valer para apresentar aos seus alunos situações de aprendizagem que possam trazê-los para os níveis de proficiência
desejados. Os professores podem, a partir do Boletim da Escola, comparar o percentual de seus alunos classificados
no nível Adequado com aquele da média estadual; podem desafiá-los com os exemplos aqui apresentados, com
aqueles apresentados na Descrição da Escala de Proficiência e com outros que venham a criar, visando discriminar e
identificar os alunos que têm maiores problemas com a aquisição de habilidades específicas; podem apresentar aos
seus alunos desafios crescentes, criar situações-problema com diferentes níveis de complexidade que lhes permitam
verificar até que ponto seus alunos podem se valer da habilidade investigada para resolver os problemas a ela associados; podem investigar as habilidades associadas àquelas que estão sendo trabalhadas e verificar o quão seus
alunos as dominam; podem pesquisar, discutir e aplicar estratégias de ensino que resultem em maior apropriação
pelos alunos dos conteúdos curriculares, das competências e das habilidades nas quais as fragilidades são maiores,
de tal modo que aqueles com menor proficiência gradativamente se apropriem do conhecimento e deles façam uso
para desenvolver as competências esperadas para seu nível de escolarização. Com essas ações (na verdade, grandes
ações), ter-se-á, por consequência, um ganho na proficiência média dos alunos da escola e, também por conse
quência, um mais rápido “caminhar” para a crescente qualidade do ensino de um sistema educacional.
Deste modo, para que se atinjam as metas almejadas em educação, contribuem não apenas as ações e programas
propostos pelos gestores do Sistema Educacional, mas também, e talvez principalmente, aquelas concebidas e praticadas pelo professor no microcosmo da sua sala de aula.
O presente artigo pretendeu mostrar como se pode explorar resultados produzidos em avaliações de larga escala
para efetivamente interferir na atividade pedagógica das escolas. A partir do balanço do que foi avaliado e da identificação do significado da investigação realizada, em termos de desenvolvimento de habilidades cognitivas pelos alunos,
faz-se uma proposta para tornar a sala de aula e a escola mais atraentes e efetivas. A expectativa é que a proposta
seja entendida como mais um mecanismo de prestação de contas do trabalho realizado no sentido de transformar
a dinâmica do planejamento e da organização do trabalho escolar mediante a inclusão de resultados de avaliação.
Desta forma, o investimento em projetos de avaliação poderá ser apreciado não só sob a ótica da produção de
indicadores, mas também e principalmente, pelas práticas que estimulam e apoiam o uso dos resultados.
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4.2. Tendências na Formação Continuada

de Professores: o Processo Grupal na Escola
Luciete Valota Fernandes21
Suzana Marcolino22

1. Introdução
Desde a década de 1980 as discussões sobre os desafios da educação brasileira tem destacado a Formação Continuada de Professores (FCP) como um dos elementos importantes para a melhoria da qualidade de ensino. Contraditoriamente, pouco se tem avançado em propostas que contemplem ações com o duplo objetivo de proporcionar
transformações nas formas de ensinar e aprender e o desenvolvimento profissional do docente, possibilitando
mudanças mais efetivas e duradouras no trabalho que é realizado na escola. Assim, tanto no campo da pesquisa
como das políticas públicas, tem-se debatido sobre quais os melhores caminhos para efetivar a FCP.
Para Gatti (2003), gestores implicados em ações de formação continuada frequentemente acreditam que, oferecendo informações e conteúdos, sem levar em conta dimensões afetivas e culturais dos professores, alcançarão
mudanças na forma de agir dos professores. Ponderação similar é feita por Polimeno (2001) que aponta que as
dificuldades se instalam, pois raramente outras dimensões da prática profissional são consideradas. Além disso,
parte-se do zero a cada nova política ou projeto de formação, ignorando os conhecimentos já acumulados pelos
professores (POLIMENO, 2001).
Alvoro-Prada, Freitas e Freitas (2010) inserem-se nesse debate, reunindo falas de professores acerca dos processos
de FCP vivenciados por eles. Os docentes revelaram que a maior parte das ações que participaram foram palestras,
oficinas e seminários, cursos (de 1 a 10 horas), além dos congressos. Os professores relatam que os cursos são
frequentes, porém na visão deles, os cursos caracterizam-se mais como exposições de temas do que como um
trabalho com conteúdos articulados com a prática. Quando questionados sobre qual tipo de ações avaliam como
positivas, os professores indicam ações formativas que promovam a interação e a troca de experiências, com metodologias dinâmicas, nas quais a participação do docente seja estimulada.
A FCP está sujeita a diferentes concepções (ALVORO-PRADA, FREITAS, FREITAS, 2010) que norteiam suas ações.
Davis et al (2011) indica que uma ideia bastante comum é a de que a FCP é necessária em função das limitações da
formação inicial e, nesse sentido, sua principal função é suprir lacunas de conhecimento. Esse modelo é conhecido
como “modelo do déficit”.
Opõem-se a ele, aqueles que consideram a FCP importante pelo fato de o campo educacional exigir a expansão e
o aprimoramento constante da base conceitual e pela dinâmica complexa da atividade de ensino (DAVIS et al, 2011).
Ao que nos parece o “modelo do déficit” tem sido a base de muitas propostas de FCP. Gestores, ao considerarem
que existem lacunas na formação, resolvem por programar um conjunto de atividades pontuais (palestras, cursos,
oficinas), nem sempre articuladas entre elas, para transmitir conhecimentos com a expectativa de que tais lacunas
sejam preenchidas, resultando na melhor aprendizagem dos alunos.
Embora possamos concordar com a existência de lacunas oriundas da formação inicial – fato que não é exclusividade
da formação inicial docente – organizar processos de FCP com essa prioridade, pretere a complexidade na qual a
prática pedagógica está inserida. Assim, pensamos que a FCP precisa ser planejada de forma que leve em conta tal
complexidade e que contribua para: (i) transformações da prática pedagógica; (ii) das relações coletivas da escola e;
(iii) com o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores.

21 Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP) e professora do curso de Psicologia da Universidade
Federal de Goiás (UFG).
22 Pós-doutora e Doutora em Educação pela UNESP de Marília e membro do grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Arte, Práticas Educativas e Psicossociais, UFSCar, Sorocaba.
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Consideramos que propostas que se alinham sob a perspectiva da Formação Continuada em Serviço (FCPS) tem
perseguido tais objetivos. De forma geral, essas propostas defendem a importância da FCP acontecer no “chão da
escola”, já que este é o espaço social do trabalho do professor.
Apoiando-se nas perspectivas que ressaltam o papel das relações sociais e do trabalho para o desenvolvimento
humano, consideram o ensino como a atividade central do professor e que quando existem as condições para a
reflexão e transformação dessa atividade, abre-se possibilidade para o desenvolvimento profissional e pessoal.
Estudos realizados no âmbito da psicologia social revelam como o processo grupal, em uma perspectiva histórico-cultural, pode ser um instrumento significativo na formação continuada de professores (FERNANDES, 2013;
NEVES, 1997; SANTANA, 2005; SILVA, 2000). De acordo com Fernandes (2013, p. 15) o “[...] processo grupal
pode se constituir como um dos instrumentos privilegiados de reflexões, tomada de consciência e reestruturações
das atividades dos professores, especialmente da atividade de ensino (...)”.
A perspectiva histórico-cultural dos grupos humanos pode ser representada por Martín-Baró, Silvia Lane e Arthur V.
Petrovski (DALLA VECCHIA, 2011) autores cujas teorias grupais se fundamentaram em uma concepção crítica da
sociedade. Para eles processo grupal deve ser concebido como um fenômeno histórico e uma totalidade real, ou
seja, o grupo é engendrado pelas condições materiais e objetivas de existência social.
Segundo Martín-Baró (1989) uma teoria dialética dos grupos deve possuir, ainda, como quesitos importantes: a
inserção na realidade social, considerando os aspectos que constituem os integrantes do grupo; a explicação dos
pequenos e grandes grupos, de acordo com as vicissitudes do contexto social e, por último, a realização de uma
análise concreta e genética, ou seja, de desenvolvimento de cada grupo.
De acordo com o autor o grupo é uma estrutura de vinculações entre as pessoas, que canaliza em cada momento
as necessidades individuais e/ou os interesses coletivos.
Em outros termos, o grupo é condição imprescindível para a satisfação das necessidades humanas, desde as simples
e ligadas à sobrevivência até as mais complexas e típicas de uma atividade social, como o trabalho.
Martín-Baró (1989), a partir da observação da realidade salvadorenha, afirma a existência de três parâmetros
relevantes na explicação de um grupo: a identidade, o poder e a atividade. Estes parâmetros grupais estabelecem
relações necessárias e essenciais entre si, ou seja, a transformação de um elemento afeta os outros. Para o autor, um
grupo social só pode ser compreendido na tensão com os outros grupos e com a totalidade concreta.
A identidade pressupõe que o grupo seja visto como uma totalidade que o diferencia dos demais, ou seja, o grupo
apresenta uma natureza e operacionalização próprias e é constituído pelo jogo de forças empreendido pelos outros
grupos do tecido social. Para Martín-Baró (1989) o poder está atrelado à multiplicidade de recursos materiais, culturais e pessoais de que dispõe o grupo. Assim, quanto mais poderosos estes recursos, maior é o poder do grupo
frente aos outros e à realidade social. Por fim, o grupo tem somente uma existência material em virtude das ações e
atividades que realiza no meio social. A atividade do grupo apresenta a dimensão externa, quando produz um efeito
real na sociedade, e interna quando garante a satisfação das necessidades dos seus membros.
Partindo da suposição que o processo grupal pode constituir-se como instrumento para a FCPS, o presente texto
reúne contribuições de trabalhos realizados como pesquisas em Pós-Graduação Strictu Sensu em Educação que
utilizaram do referencial teórico-metodológico do processo grupal buscando extrair deles contribuições para a FCPS.
Neves (1997) acompanhou um grupo de professores de uma escola pública municipal paulistana durante dois anos
(1992/1993) em reuniões propostas semanalmente com duas horas e meia de duração. Silva (2000) envolveu um
grupo de educadoras de uma creche, perdurando por mais de um ano (1996/1997). O processo grupal foi realizado
semanalmente com uma hora de duração. A terceira pesquisa, realizada por Santana (2005), lançou mão de oficinas
com dois grupos de professores da rede pública de uma cidade do interior paulista. Os grupos investigados contaram
com a participação de treze e oito professores cada um. As oficinas foram realizadas em dez encontros de três horas
entre os anos de 2003 e 2004. De acordo com a autora, o trabalho apresentou como objetivo desenvolver e avaliar
o processo grupal como metodologia de trabalho para a formação continuada de professores, ofertando condições
para que o conhecimento científico sobre o desenvolvimento humano e a sexualidade, pudesse ser apropriado
pelos educadores participantes (FERNANDES, 2013).
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Para contextualizar a discussão das possibilidades do processo grupal para a FCPS em primeiro lugar apresentamos
um breve panorama histórico e conceitual sobre concepções práticas na FCP no Brasil. Em seguida apresentaremos
as pesquisas que versam sobre o processo grupal na escola, buscando extrair as contribuições para a formação
continuada de professores. Por fim, apresentamos nossas conclusões.

2. Alguns aspectos históricos e teóricos da formação continuada de professores no Brasil.
O campo de formação continuada de professores, ao longo do tempo, tem desenvolvido vários conceitos e destes
derivam-se certas ações e práticas, a depender da conjuntura política, econômica e histórica.
Como vimos durante muito tempo a formação dos professores atuantes foi, exclusivamente, entendida como uma
maneira de suprir as lacunas existentes na formação inicial docente. Corresponde a essas concepções a programação de cursos curtos, de palestras e encontros esporádicos com a intenção de prover um maior grau de instrução ou
aptidão para seguir modelos predefinidos externamente, completando algo que supostamente falta e, assim, corrigir
problemas educacionais (ALVORO-PRADA, FREITAS, FREITAS, 2010). Nesses termos, a formação continuada é
comumente entendida como “capacitação”, “treinamento” ou “reciclagem”.
Andaló (1995) aponta que as primeiras experiências brasileiras de formação de professores atuantes datam do início
dos anos 60. As concepções de “treinamento” para a aquisição de habilidades específicas e de “reciclagem” para o
exercício de novas funções fundamentaram as propostas de formação.
Tais concepções possuíam seus fundamentos em tendências do pensamento educacional norte-americano que
predominaram no país até início dos anos 80. Defensoras da pretensa eficiência do modelo fabril, essas concepções
foram sugeridas para servir como um modelo de organização escolar, impactando fortemente a forma de se compreender as questões administrativas da escola e, sobretudo, o controle do trabalho do professor.
Essa forma de conceber a escola e a atividade docente proclamou que as aprendizagens dos estudantes eram consequências diretas das competências do professor. Com isso, uma vez que fosse possível treinar tais competências
do professorado, seria possível, produzir o sucesso e o sucesso da aprendizagem escolar.
Segundo a crítica de Imbermón (2009) o fundamento científico dessa forma de se considerar a formação continua
dos professores “foi historicamente o positivismo, uma racionalidade técnica que buscava com afinco na pesquisa
educativa ações generalizadoras para levá-las aos diversos contextos educativos” (IMBERNÓN, 2009, p.51).
Pesquisadores como CUNHA (2013), ALFERES E MAINARDES (2011) consideram que as transformações políticas
da década de 80, criaram bases para um entendimento mais amplo sobre o trabalho docente, propiciando um debate acerca do papel do professor que não apenas extrapolava às questões técnicas, como também criticava formas
abstratas de compreender o professor e sua atividade.
O ressurgimento dos eventos de associações – tais como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC,
Conferência Brasileira de Educação – CBE e Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE – se
tornou uma oportunidade privilegiada para grandes discussões políticas que se dedicavam a discutir os desafios
educacionais brasileiros, entre eles, a questão da formação, entendida, como um dos elementos necessário para a
melhoria da qualidade de ensino (CUNHA, 2013).
A questão da formação continuada entrou na pauta dos governos estaduais e municipais e, de acordo com Cunha
(2013), acadêmicos foram convidados para planejar ações de formação continuada e ainda, atividades foram
inseridas no espaço escolar. Segundo a autora “No chão da escola produziam-se movimentos reivindicando maior
autonomia dos coletivos institucionais e protagonizando experiências inovadoras, que pretendiam a ruptura com as
práticas tradicionais de ensinar e aprender” (CUNHA, 2013, p.07).
Nesse sentido, programas de formação foram concebidos como formas de responder às demandas reais do
professorado com o intuito de garantir um aprender permanente sobre a prática (SILVA; FRADE, 1997). Termos
como “formação continua”, “formação continuada” e “a formação em serviço” começam a ganhar relevo como uma
alternativa aos “pacotes” de treinamentos criticados por Paulo Freire (2001).
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Mesmo diante do avanço, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista prático sobre a questão da
formação continuada dos professores, na metade dos anos noventa, com a reestruturação neoliberal do capitalismo
e a globalização, ressurgem concepções tecnicistas.
Cunha (2013), ao debater essa questão, constata que no campo da formação de professores “novas configurações
se apresentaram como inevitáveis e com facilidade se produziu um neotecnicismo pedagógico para responder às
exigências do mercado” (p.08).
Diante disso, produziu-se a Pedagogia das Competências no campo das ideias pedagógicas, colocando o sucesso
escolar como uma responsabilidade das competências do professor que, por meio de sua ação instrumental, deveria
favorecer o alcance das competências por parte de seus alunos (CUNHA, 2013), desconsiderando a complexidade
do ato pedagógico e a realidade de trabalho dos professores. E ainda, no campo das políticas públicas de formação
continuada, ressurgem os termos “treinamento”, “capacitação” e “reciclagem”.
Em contraponto ao neotecnicismo e opondo-se a uma formação, quer seja a inicial, quer seja a continuada,
distante da prática, Schön (1992) propõe a epistemologia da prática, assumindo que a prática docente pode gerar
um determinado tipo de conhecimento – denominados por ele de saberes docentes – sempre que professores
aceitarem refletir sobre problemas da prática. Schön (1992) observa ainda, que os saberes docentes poderiam
funcionar como norteadores do trabalho do professor.
Entretanto, a ênfase nos conhecimentos da prática fez brotar críticas em relação a uma suposta desvalorização dos
conhecimentos teóricos. Nessa perspectiva, embora a epistemologia da prática tenha desempenhado importante
papel na crítica ao neotecnicismo e tenha apontado, com razão, que muitas vezes a formação do professor se dá
sem nenhum contato com a realidade escolar, relegar os conhecimentos teóricos necessários à formação do professor, gera, segundo Facci (2004) um esvaziamento da atividade docente.
Pimenta (2002) considera que ao destacar o protagonismo do professor nos processos de mudança e inovações
da prática, essa perspectiva pode produzir a supervalorização do professor como indivíduo capaz de resolver todas
as questões da prática, desvalorizando movimentos coletivos de transformação da realidade escolar, como registra:
Nesse sentido diversos autores têm apresentado preocupações quanto ao desenvolvimento de um possível “praticismo” daí decorrente, para o qual bastaria a
prática para a construção do saber docente; de um possível “individualismo”, fruto
de uma reflexão em torno de si próprio; de uma possível hegemonia autoritária,
se se considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos
problemas da prática; (...) (Pimenta, 2002, p. 22).
Nessa mesma direção, Libâneo (2002) aponta que a noção de reflexividade contida na teoria Schön padece de
praticismo. Para ele, ao apresentar a reflexão individual como forma de resolver problemas pontuais da prática,
aproxima-se mais a ideia da adaptação dos indivíduos à sociedade – no sentido do professor resolver problemas de
cunho pedagógico, sem que se afete estruturas de poder – do que com a emancipação do professor.
Segundo Alvoro-Prada, Freitas e Feitas (2010) a concepção de formação do professor reflexivo, têm gerado o perigo
de, na formação continuada, responsabilizar os docentes por problemas do ensino, dado que eles não refletem sobre
suas práticas.
Por outro lado, também não se questiona quais espaços e situações são criados para que estes possam refletir sobre
a prática. Os professores não têm, de forma geral, as condições reais de tempo, de orientação e de gestão exigidas
para a reflexão. Menos ainda nos termos que comumente é entendida a reflexão pelos formadores e formuladores
de políticas a respeito (ALVORO-PRADA, FREITAS, FREITAS, 2010).
Embora se possa constatar alguns avanços em relação as concepções e práticas historicamente construídas sobre
a FCP, atualmente, a construção de propostas de FCP, na sua grande maioria, são reduzidas a um fazer técnico.
Repetem-se as ações de cursos rápidos e palestras. Portanto, se faz necessário conhecer e desenvolver novas concepções e práticas com vistas à transformação da FCP
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3. As possibilidades do processo grupal como instrumento para a FCPS
Fernandes (2013) realizou uma sistematização de três pesquisas que utilizaram o processo grupal como ferramenta
na formação continuada de professores. Destacaremos alguns elementos gerais destes estudos que revelam como
o processo grupal com docentes atuantes oferecem diretrizes essenciais para a uma (re)orientação da formação
continuada em serviço.
O estudo realizado por Neves (1997) mostra um grupo de formação docente que se constituiu pela imposição da
gestão municipal paulistana. Ainda que as propostas desta última tenham sido permeadas de ideias inovadoras e significativas no que tange à principalmente à alfabetização, uma questão vital é que o grupo “não surgiu, a princípio, por
uma demanda concreta dos educadores” (FERNANDES, 2013, p. 9). Esta questão parece configurar o desenrolar
do grupo, bem como os sentidos atribuídos pelos professores à formação.
O fato de esta proposta de formação ser constituída fora do “chão da escola”, parece influir na implicação dos
professores com os conteúdos e com o grupo propriamente dito. Esta questão pode ser visualizada no último
momento grupal chamado pela autora de “Não são mais quem dispuseram ser” (AGUIAR, 2000; NEVES, 1997),
no qual o grupo docente questiona sua identidade. Nesta fase, a direção da gestão municipal já foi modificada e
os grupos de formação não são mais prioritários nas escolas. O grupo docente tenta resistir às modificações das
condiçõesobjetivas, entretanto se enfraquece gradualmente. Apesar de a alfabetização ter-se tornado aparentemente uma questão motivadora para este grupo, a ponto de aventar o abandono da cartilha, a formação não parece ser
suficiente para a reorientação das ações de ensino e a manutenção do grupo. O que pode sugerir que a proposição
de uma formação alheia às necessidades docentes e à realidade singular da escola não promovem reestruturações
significativas da atividade de ensino.
Em contrapartida, no trabalho de Silva (2000) voltado a um grupo de educadoras de creche há uma estratégia clara
de verificação das necessidades e temas reais que podem ser objeto de formação:
Esse fato importante marca a identidade grupal, não é um grupo imposto institucio
nalmente, mas um grupo que se constrói a partir das necessidades e motivações
das professoras (FERNANDES, 2013, p. 12).
Nesta proposta (SILVA, 2000) houve uma série de reflexões sobre as dificuldades encontradas no cotidiano da
creche, os aspectos vinculados ao desenvolvimento afetivo infantil, a criação de jogos e brincadeiras, o controle
excessivo da gestão, a falta de autonomia na atividade educativa, assim como conteúdos sobre a infância e a história
de vida das educadoras.
Segundo o autor houve um enriquecimento gradativo das participações das educadoras, o processo grupal passa a
ser visto como um espaço de aprendizados, de apoio psicossocial e de reflexões superiores. O trabalho educativo
não se restringe apenas ao cuidado da criança, mas envolve um rol de conhecimentos mais sistematizados o que
contribui para formar uma nova identidade grupal de educadoras e não mais somente de cuidadoras.
Importante observar, ainda, neste trabalho a necessidade de ampliação das vivências e conhecimentos conquistados
pelas mediações do processo grupal ao coletivo da escola:
Buscou-se ampliar ao conjunto dos trabalhadores da instituição as conquistas
obtidas no que tange às relações interpessoais e de trabalho mais democráticas.
Como consequência disso, o exercício do poder autocrático da gestão escolar é
questionado criticamente pelo grupo, gerando relações de trabalho mais horizontalizadas no seio da instituição escolar (FERNANDES, 2013, p. 14)
A necessidade de expandir a formação e as conquistas grupais aos demais trabalhadores da creche, mesmo com
relatos de angústia e receio das possíveis reestruturações, pode ser um parâmetro importante de que a formação
e as vivências grupais geraram reflexões e conhecimentos significativos aos educadores. Segundo Fernandes (2013)
esta constatação oferece também indícios para supor que o grupo começa a enriquecer seu poder e reorganizar
sua atividade, antes voltada somente ao âmbito interno, ao plano externo ainda que instigada pelas coordenadoras
do grupo.
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Na pesquisa de mestrado de Santana (2005) constituíram-se grupos de professores interessados em participar de
uma formação voltada ao tema da “sexualidade e desenvolvimento humano”, ou seja, a participação foi voluntária.
Um dos pontos significativos elencados pelos professores deste grupo é a postura e a atividade das coordenadoras.
Estas sempre respeitaram e estiveram abertas às concepções dos professores, ainda que muitas delas pudessem ser
questionadas e superadas. Vemos aqui que os participantes puderam exprimir suas dificuldades, dúvidas e anseios,
prática apenas possível em relações de trabalho horizontais, nas quais a construção coletiva dos conhecimentos é
premissa indispensável. De acordo com Fernandes (2015) os integrantes de um grupo podem apresentar níveis de
desenvolvimento atuais homogêneos ou heterogêneos em face dos conteúdos e dos objetos alvos de reflexão ou
estudo. Por meio das intervenções e auxílios deliberados da coordenação nas zonas de desenvolvimento proximais
dos integrantes, podem-se atingir novos patamares de desenvolvimento potenciais.
Segundo Fernandes (2013), nos grupos docentes investigados por Silva e Santana, nota-se a importância crescente
dos vínculos de amizade, identificação e confiança que se tornaram elementos agregadores do movimento grupal,
o que revela a existência de uma afetividade positiva que engendra o poder do grupo na produção de sua atividade.
O aprofundamento dos vínculos e a liberdade de expressão foram determinantes essenciais para a troca de experiências e conhecimentos, forjando condições profícuas para a aprendizagem dos conhecimentos científicos pelos
professores e para mudança de qualidade do processo grupal como um todo.
Outra questão observada no estudo de Santana (2005) é a importância da diversidade dos recursos utilizados nas
oficinas de formação promovidas pelas coordenadoras. De acordo com as educadoras a variedade dos recursos
pedagógicos (textos, filmes, dramatizações, dinâmicas e outros), entendidos como recursos materiais e expressões
do poder do grupo, foram elementos de integração e estimuladores do desenvolvimento prospectivo individual e
coletivo. Frise-se o papel essencial das coordenadoras na diversificação dessas estratégias que se tornaram favoráveis
para o desenrolar do processo grupal (FERNANDES, 2013).
Os resultados empíricos destes trabalhos sinalizam contribuições importantes e inter-relacionadas, que se constituem
como fundamentais para o trabalho com FCPS, a saber: a) a importância de uma formação que atenda às necessidades
da atividade e realidade concretas dos professores; b) a necessidade de uma formação continuada como parte
orgânica da realidade escolar e não verticalmente imposta; c) condições objetivas e subjetivas são estimuladoras da
formação; d) o papel essencial do(s) coordenador(es) na orientação da formação; e) a diversidade de recursos na
condução da formação.
Em suma, acreditamos que o processo grupal, quando organizado e planejado, pode criar condições fecundas para
que estes elementos vitais de uma FCPS de qualidade se estabeleçam. As pesquisas mostram que a FCPS somente
avança os níveis de desenvolvimento individual e coletivo dos professores e promove sentidos humanizadores no
trabalho pedagógico, na medida em que esteja intricada: à prática social da escola singular; à existência de coordenadores grupais que transformem formas de pensar o ato de ensinar, valorizando os conhecimentos reais dos
educadores; à possibilidade de que os conteúdos e a formação como um todo sejam construídos genuinamente
com os professores, e não impostos de “cima para baixo” ou de “fora para dentro” da escola; e por último, à diversificação dos procedimentos pedagógicos deve ser mote no planejamento da FCPS, ou seja, à necessidade de que
os recursos pedagógicos estejam sintonizados e em movimento com as demandas e peculiaridades do grupo de
professores, sem cristalizações. O processo grupal apresenta a potencialidade de reavivar estas questões historicamente discutidas na FCPS, mas pouco concretizadas.

65

Revista Pedagógica \ SisPAE 2016

4. Conclusões
O fato de apresentar o potencial da escola como o lugar principal de formação parece-nos algo bastante promissor
para que se possa pensar as políticas públicas de FCP. Importante alertar que não propomos apenas estas ações;
sabemos da necessidade de outras ações para que a FCPS ocorra com qualidade. Entre elas, destacamos a formação
do coordenador do processo – que pensamos ser o coordenador pedagógico da escola – que precisa de apoio para
compreender e movimentar os processos de formação.
O texto que ora apresentamos trata-se de uma reflexão inicial que precisa ainda ser aprimorada. De qualquer forma,
pensamos que pensar as contribuições do processo grupal para a FCPS trata-se de uma tarefa bastante próspera,
tanto para o campo da pesquisa como para o das políticas públicas.
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Matemática
SisPAE 2016

70

Tema (CA)

Números, Aritmética e Álgebra

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.
Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados (parte/todo, quociente, razão).
Identificar sequências numéricas.

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
Resolver problemas que envolvam a adição ou a subtração de números naturais, em situações relacionadas
aos seus diversos significados.
Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular.
Identificar a localização de números racionais representados na reta numérica.

MPA 03

MPA 05

MPA 06

MPA 07

Resolver problemas que envolvam equações com coeficientes racionais.

MPA 23

MPA 21

MPA 22

Reconhecer a representação geométrica dos produtos notáveis.
Utilizar a notação científica como forma de representação adequada para números muito grandes ou muitos
pequenos.
Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação – expoentes inteiros e radiciação).
Efetuar cálculos simples com valores aproximados ou estimados de radicais.

Realizar operações simples com polinômios.
Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação).
Resolver problemas que envolvam porcentagem.

MPA 20

MPA 19

MPA 18

MPA 17

MPA 16

MPA 15

MPA 14

MPA 13

MPA 12

MPA 11

MPA 10

MPA 09

MPA 08

Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos.
Representar números reais geometricamente na reta numérica.
Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou
figuras (padrões).
Identificar a equação ou um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.

MPA 02

MPA 04

Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

DESCRIÇÃO

MPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE MATEMÁTICA _ ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Números,
Aritmética e
Álgebra

Espaço e Forma

Simplificar expressões algébricas que envolvam produtos notáveis e fatoração.
Expressar as relações de proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra por meio de
uma função do 2º grau.
Resolver problemas que envolvam equações do 2º grau.

MPA 26

Reconhecer circulo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações.

MPA 38

MPA 39

MPA 37

MPA 36

MPA 35

MPA 34

MPA 33

MPA 32

MPA 31

MPA 30

MPA 29

Descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o vocabulário de posição (direita/esquerda,
acima/abaixo, entre,em frente/ atrás).
Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo ou,
formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.
Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana.
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as
com as suas planificações.
Reconhecer a semelhança entre figuras planas, em especial o triângulo, a partir da congruência das medidas
angulares e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes.
Usar o plano cartesiano para representação de pares ordenados; coordenadas cartesianas e equações
lineares.
Resolver problemas que utilizam propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares).
Resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam triângulos semelhantes.
Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ ou
redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas
Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros. Identificando ângulos retos e não retos.

MPA 28

MPA 27

Identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações do 1º grau.

Resolver sistemas lineares.

DESCRIÇÃO

MPA 25

MPA 24

HAB

MATRIZ SISPAE MATEMÁTICA _ ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Grandezas e Medidas

Tratamento da

72

Informação

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro.
Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de tempo e de temperatura.
Reconhecer e utilizar, em situações problema, as unidades usuais de medida de tempo: dia, semana, mês e
ano.
Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/
mg, l/ml.
Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas
quadriculadas.
Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares.

Calcular o volume de prismas em diferentes contextos.

Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre duas grandezas.
Aplicar o Teorema de Tales como uma forma de ocorrência da ideia de proporcionalidade, em diferentes
contextos.
Resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam as relações métricas dos triângulos retângulos.
(Teorema de Pitágoras).
Resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetro de figuras planas.

Resolver problemas que envolvam o cálculo de área de figuras planas.

Utilizar a razão pi no cálculo do perímetro e da área da circunferência.
Resolver problemas em diferentes contextos, a partir da aplicação das razões trigonométricas dos ângulos
agudos.
Resolver problemas que envolvam noções de volume.

Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de colunas).
Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas)
para resolução de problemas.
Resolver problemas que envolvam processos de contagem; princípio multiplicativo.

Resolver problemas que envolvam ideias básicas de probabilidade.

MPA 40

MPA 47

MPA 48

MPA 49

MPA 52

MPA 53

MPA 54

MPA 55

MPA 57

MPA 58

MPA 60

MPA 61

MPA 59

MPA 56

MPA 51

MPA 50

MPA 46

MPA 45

MPA 44

MPA 43

MPA 42

MPA 41

DESCRIÇÃO

HAB

MATRIZ SISPAE MATEMÁTICA _ ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF

Revista Pedagógica \ SisPAE 2016

Tema (CA)

Números, Aritmética, Álgebra e Funções

Resolver problemas que envolvam Progressões Aritméticas.

Resolver problemas que envolvam Progressões Geométricas.

Utilizar relações de proporcionalidade direta, inversa, e direta com o quadrado na resolução de problemas.
Descrever as características fundamentais da função do 1º grau, relativas ao gráfico, crescimento/decréscimo, taxa de
variação.
Descrever as características fundamentais da função do 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decréscimo, valores
máximo ou mínimo.
Resolver problemas que envolvam função do 1º grau.

Resolver problemas que envolvam função do 2º grau.

Analisar crescimento/decrescimento e/ou zeros de funções reais apresentadas em gráficos.

Reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento.

Utilizar as propriedades de logaritmos para obtenção de valores de logaritmos desconhecidos.
Resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e logaritmos, inclusive em situações-problemas.
Resolver equações trigonométricas simples, compreendendo o significado das condições dadas e dos resultados obtidos
em problemas diversos.
Resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª ordem.

MPA 02

MPA 03

MPA 04

MPA 07

MPA 08

MPA 09

MPA 10

MPA 11

Aplicar as relações entre coeficientes e raízes de uma equação algébrica na resolução de problemas.

Resolver operações envolvendo polinômios e suas propriedades.

Resolver operações e equações complexas.

Identificar a localização de números reais na reta numérica.

MPA 15

MPA 16

MPA 17

MPA 18

MPA 14

MPA 13

MPA 12

MPA 06

MPA 05

Expressar matematicamente padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens.

DESCRIÇÃO

MPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM

X

X

2ª EM

X

X

X

3ª EM
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Tema (CA)

Espaço e Forma

Grandezas e Medidas

74

Tratamento da
Informação

Representar pontos, figuras, relações e equações em sistemas de coordenadas cartesianas.

Reconhecer a equação da reta e o significado de seus coeficientes.

Representar graficamente inequações lineares por regiões do plano.

Identificar as equações da circunferência e das cônicas na forma reduzida.

Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas.

Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações.

Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa em um problema.
Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo (seno, cosseno, tangente, lei do seno, lei do
cosseno).
Resolver problemas que envolvam as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos.

Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro e/ou área de figuras planas.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como
o prisma e o cilindro.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de sólidos, como
a pirâmide e o cone.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) da esfera e de suas
partes.
Resolver problemas que envolvam probabilidades.
Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples
e/ou combinação simples.
Interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas.
Calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados (média, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão).
Analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos.

MPA 20

MPA 21

MPA 22

MPA 23

MPA 24

MPA 25

MPA 26

MPA 29

MPA 37

MPA 36

MPA 35

MPA 34

MPA 33

MPA 32

MPA 31

MPA 30

MPA 28

MPA 27

Aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares para resolver problemas.

DESCRIÇÃO

MPA 19

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO
1ª EM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2ª EM

X

X

X

X

X

X

X

3ª EM

Revista Pedagógica \ SisPAE 2016

Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Matemática
SisPAE 2016

Matemática \ Ensino Fundamental

A descrição das escalas de proficiência é atualizada a cada edição da avaliação. No SisPAE 2016, foram avaliados o
4º e 8º anos do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

4º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <160
Os alunos, neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução depende, entre outras, do
desenvolvimento das habilidades de


Calcular a soma de três produtos, dados em reais, comprados em uma cantina (valores inferiores a R$ 4,00);



Comparar duas quantias em reais, dada em função de moedas, para verificar quanto falta para uma quantia atingir
o valor da outra;
Determinar, a partir da imagem das cédulas e moedas que um indivíduo possui, quanto restará, em reais, após o
pagamento de uma compra;
Descrever um número de três algarismos em função do número de suas centenas, dezenas e unidades;
Efetuar a soma entre um número com quatro algarismos e outro com três algarismos (soma com reserva);
Identificar dentre 4 sólidos geométricos aquele que é classificado como um cone;
Identificar o valor associado a um dado apresentado em um gráfico de colunas;
Identificar determinado valor dentre quatro em uma tabela de dupla entrada;
Identificar data em um calendário;
Identificar o número descrito por meio de seu número de centenas, dezenas e unidades;
Identificar o número 572 dado a forma de lê-lo;
Identificar o número faltante em uma sequência que varia de 3 em 3 unidades (razão não informada no texto);
Identificar o sexto número seguinte de uma sequência que varia de 10 em 10 unidades (não informado no texto);
Identificar quadrados, círculos e triângulos;
Identificar um cubo dentre quatro sólidos geométricos;
Ler hora apresentada em relógio digital;
Localizar a pessoa que apresenta determinada característica em uma foto usando referência de lateralidade;
Resolver problema envolvendo a soma das quantias presentes em duas caixas para obter o total de objetos;
Resolver problema envolvendo adição (ideia de juntar) de dois números da ordem das centenas, com reserva;
Resolver problema envolvendo adição (ideia de totalidade) de dois números da ordem das dezenas, com reserva.




















Nível Básico: 160 a <210
Neste nível, os alunos demonstram ter desenvolvido principalmente as habilidades de







Analisar um calendário para determinar o número de dias restantes de férias de uma pessoa, sendo informado o
dia que se encerra as férias e o dia em que o calendário foi analisado;
Associar os números 15 e 60 a duas marcações feitas na reta numérica dividida em intervalos de 5 unidades
(informado no texto), tendo como referência os números 35, 40 e 45;
Associar uma marcação feita na reta numérica ao número 2002, tendo como referência os números 1996, 2000,
2004 e 2008;
Calcular o troco de uma compra que totalizou R$ 4,55 e que foi paga com uma nota de cinco reais. (com distrator associado a erro comum);
Calcular a distância faltante para se completar 15,50 metros, dado que já se percorreu 7 metros;
Calcular a diferença entre a altura de duas pessoas (conta com reserva);
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Calcular o resultado da soma entre 1999 e 28;



Calcular o resultado da soma entre 12005 e 109;



Comparar os dados apresentados em um gráfico de barras para identificação a afirmação correta;



Completar o número de 3 algarismos faltante em uma sequência decrescente (intervalos de 25 unidades);



Completar uma sequência de números naturais determinando o número seguinte ao 39, sendo que a diferença
entre os termos da sequência é igual a 6 unidades. (não informado no texto);



Completar uma sequência de números naturais determinando os três números seguintes ao 63, sendo que a
diferença entre os termos da sequência é igual a 4 unidades. (não informado no texto);



Decompor o número 1425 utilizando o material dourado;



Determinar a quantia restante após uma compra de dois produtos, sendo que a pessoa tinha com uma nota de
R$ 50,00 e duas notas de R$ 10,00;



Determinar o valor pago, em reais, em uma passagem a partir da descrição das cédulas e moedas utilizadas para
tanto;



Determinar a quantidade de quilômetros percorridos por hora (Dado que foram percorridos 309 Km em
3 horas);



Determinar o valor posicional de um algarismo que compõe um número;



Determinar o número de moedas de 10 centavos necessário para totalizar R$ 2,00;



Determinar o número seguinte de uma sequência que varia de 4 em 4 unidades, sendo 39 o último número
dado;



Escrever por extenso a quantia de R$ 20.070,00;



Estimar o número, com quatro algarismos, localizado na reta numérica entre outros dois números dados;



Estimar a medida de um objeto colocado sobre uma régua numerada;



Identificar o número total de dados apresentados em um gráfico contendo até 5 colunas;



Identificar o número 3,5 na reta numérica de 0 a 6, graduada de 0,1 em 0,1;



Identificar o horário apresentado em um relógio analógico;



Identificar a ordenação crescente correta de cinco números naturais (um composto por 2 algarismos, dois compostos por 3 algarismos e outros dois compostos por 4 algarismos);



Identificar dentre 4 polígonos os dois que possuem a mesma quantidade (5) de lados;



Identificar em um gráfico de barras com 4 entradas aquela que apresenta menor frequência;



Identificar o número natural correspondente a uma marcação na reta numérica graduada de uma em uma unidade;



Identificar o número decimal 5,3 representado por uma marcação na reta numérica com marcações da ordem
dos décimos;



Realizar conversão de 1 mês e 15 dias para dias;



Reconhecer o kg como sendo a unidade de medida correta para o peso de um gato, sendo que havia apenas
duas unidades de medida de massa nas alternativas;



Resolver problema envolvendo adição e subtração de números naturais (ganhar e consumir bombons, respectivamente);



Resolver problema envolvendo adição para determinar a metragem total de fio utilizada em uma instalação elétrica feita em três cômodos, sendo informado a quantidade de fio utilizada em cada cômodo;



Resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem de pessoas dispostas em filas (configuração
retangular);



Resolver problema envolvendo multiplicação associada a ideia de proporcionalidade simples;



Resolver problema envolvendo subtração para determinar quantos objetos um indivíduo tem a mais que o outro;



Resolver problema envolvendo uma situação de compra e venda, utilizando a notação decimal.

Matemática \ Ensino Fundamental

Nível Adequado: 210 a <260
Os alunos com tal proficiência demonstram ter desenvolvido as habilidades associadas a


Analisar uma tabela contendo o número total de medalhas, medalhas de ouro e medalhas de bronze obtidas por
um país em uma edição das Olimpíadas para determinar o número de medalhas de prata obtidas por esse país;



Associar o formato de um cartão de crédito a um retângulo;



Calcular o perímetro de um polígono desenhado em malha quadriculada, sem distrator referente a área da figura;



Classificar figuras geométricas presentes em um quadro por meio do número de lados (triângulos, quadriláteros,
pentágonos, hexágonos e octógonos);



Decompor o número 136 na base 10;



Efetuar uma subtração com empréstimo;



Estimar a quantidade de liquido presente em meia jarra de dois litros (apenas informação visual);



Identificar o destino de um trajeto utilizando o conceito de lateralidade (virar à esquerda);



Identificar o número correto dado o valor posicional de dois dos três algarismos que o compõe;



Identificar na reta numérica o decimal 0,75;



Interpretar os dados apresentados em uma tabela para analisar a validade de afirmações feitas;



Identificar o número 17024 dado a forma de lê-lo;



Identificar o número composto por centenas (mais de 10) e unidades;



Identificar em um gráfico, duas colunas que apresentam os valores próximos;



Representar corretamente o número 3091 pela sua decomposição polinomial;



Resolver problema envolvendo as operações de adição e subtração a fim de descobrir quanto falta para atingir
determinada pontuação estabelecida;



Resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem do número de combinações que podem ser feitas
utilizando quatro blusas e três saias;



Resolver problema envolvendo as operações de adição e divisão para determinar o total de alunos em uma sala
a partir da divisão igualitária de doces entre os alunos;



Resolver problema envolvendo a comparação de três recipientes com capacidades distintas a fim de expressar a
quantidade total obtida por um deles em função dos demais;



Resolver problema envolvendo cálculo de troco para a compra de três produtos, dado o valor dos três produtos
e o valor pago pelo consumidor (R$30,00);



Resolver problema envolvendo o cálculo da área de um objeto retangular com o auxílio de uma malha quadriculada.

Nível Avançado: >260
O grupo de estudantes, caracterizados por este nível de proficiência, apresentam domínio em
 Calcular a soma de cinco intervalos de tempo em horas e minutos;


Calcular a divisão de um número de 3 algarismos por outro de apenas 1 algarismo;



Determinar o tamanho de uma miniatura com o auxílio de uma régua numerada, porém sem utilizar o número
zero como referência para a medição;



Estimar o número associado a um ponto marcado na reta numérica entre os números 100 e 250;



Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de um símbolo formado por cinco quadrados, com auxílio
de malha quadriculada.
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5º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <175
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, referente a esta faixa de proficiência, mas realizam também algumas tarefas propostas para esse ano
escolar. São capazes de:


Descobrir o número ocultado em uma soma que torna a sentença verdadeira;



Determinar o horário após 10 minutos da hora apontada em um relógio digital;



Determinar a diferença, em minutos, entre dois horários. (inferior a 1 hora);



Efetuar a subtração entre um número de quatro e outro de três/quatro algarismos (com empréstimo);



Identificar, em um gráfico de colunas, as entradas associadas ao maior e ao menor valor apresentados no gráfico;



Ler a temperatura marcada em um termômetro;



Ler a marcação em uma seringa que indica volume do líquido contido;



Localizar três objetos em uma malha quadriculada por meio de coordenadas (semelhante a batalha naval).

Nível Básico: 175 a <225
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram ser capazes de


Calcular a soma de três números, sendo dois da ordem de centena e um da ordem de dezena (com reserva);



Calcular o resultado da multiplicação de 320 por 5;



Efetuar uma multiplicação 548 e 15, com alternativas distantes;



Estabelecer o número de dias correspondentes a 72 horas;



Identificar a unidade de medida correta para determinar o peso de um elefante;



Identificar o número total de dados apresentados em um gráfico de colunas que apresenta marcações primárias
e secundárias;



Identificar o número 5,75 a partir de uma marcação na reta numérica graduada de 5 em 5 décimos;



Identificar o número 11,5 a partir de uma marcação na reta numérica graduada de 1 em 1 décimos;



Localizar um número de quatro algarismos na reta numérica variando de 32 em 32 unidades (não informado no
texto);



Localizar o número 990 em uma reta numérica graduada de 10 em 10 unidades (informado no texto);



Reconhecer o valor posicional de um algarismo que compõe um número;



Resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem de carros dispostos em filas em um estacionamento
(configuração retangular).

Nível Adequado: 225 a <275
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento, no nível proposto para a série, das habilidades associadas a
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Analisar um gráfico de barras para identificar o período em que houve apenas aumento dos valores;



Descrever a movimentação necessária para se deslocar da posição dada do elevador até determinado quarto de
um hotel;



Determinar a diferença de tempo entre os horários de 7:30 e 10:50;

Matemática \ Ensino Fundamental



Estimar o volume total de 4 embalagens, de 260 mL cada, tendo como alternativas intervalos de 0,5 litros;



Identificar o cone a partir da planificação apresentada;



Identificar o número que continua uma sequência variando em intervalos de 50 mil unidades, dado que o último
número é 180 mil;



Resolver problema envolvendo subtração e divisão para determinar o preço de cada uma das três tesouras que
fizeram parte de uma compra, a partir do valor total da compra e o valor dos demais produtos adquiridos;



Resolver problema envolvendo multiplicação (configuração retangular) e divisão (dividir em partes iguais) para
determinar o total de bandejas necessárias para embalar certa quantidade de ovos;



Resolver problema envolvendo o cálculo do contorno de uma figura poligonal com apoio de malha quadriculada,
tendo como um dos distratores o valor da área da figura.

Nível Avançado: >275
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de


Associar o número 1 005 084 a sua decomposição polinomial;



Comparar o tamanho do palmo de duas pessoas a partir da medição da largura de uma mesa feita em palmos
por cada pessoa;



Resolver problema envolvendo a comparação da quantidade de garrafas de refrigerante (2 litros) necessárias para
suprir a quantidade estipulada de copos (350 mL) que será consumida;



Resolver problema envolvendo multiplicação e divisão para determinar a produção em caixas de uma granja ao
longo de uma semana dado a produção de ovos diária.
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8º Ano / 7ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <200
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, e demonstram ter desenvolvido algumas habilidades para solucionar questões propostas para o ano escolar, quais sejam


Resolver problema envolvendo o conceito de proporcionalidade para determinar a quantidade total de água
desperdiçada em um dia sabendo que são desperdiçados 2 litros por hora;



Resolver problema envolvendo multiplicação (soma de parcelas iguais) para determinar o total de mangas existentes em 6 caixas com 6 mangas em cada.

Nível Básico: 200 a <250
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento, no nível proposto para a série, das habilidades de


Associar que se uma quantia for dividida pela metade do número previsto, então o resultado será o dobro do
esperado;



Determinar quantos copos de 200 mL são necessários para se obter 700 mL;



Determinar o número de horas e minutos correspondente a 90 minutos;



Identificar a equação que traduz um problema (envolvendo coeficientes fracionários);



Identificar o sistema que traduz um problema envolvendo a soma e a diferença entre dois números;



Identificar o ponto que apresenta as duas coordenadas negativas tendo o plano cartesiano como referencial;



Identificar o gráfico de barras que traduz corretamente os valores dados em uma tabela;



Localizar em uma tabela o valor do troco de uma compra usando como referência a quantia paga e o número de
produtos adquiridos;



Resolver problema envolvendo a escrita decimal monetária para determinar o valor total de uma compra de 12
produtos, parte com um determinado valor e os demais com outro valor;



Resolver problema envolvendo o cálculo da distância a ser percorrida para contornar uma quadra de vôlei, dado
suas medidas laterais;



Resolver problema envolvendo a multiplicação (soma de parcelas iguais) sendo o triplo de um número da ordem
de dezena de milhar.

Nível Adequado: 250 a <300
Neste nível da escala de proficiência os alunos mostram ser capazes de
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Analisar a variação entre duas temperaturas para determinar que houve uma diminuição de 1,3 °C;



Associar a planificação do prisma de base pentagonal ao seu nome;



Calcular a diferença entre duas temperaturas, sendo uma positiva e a outra negativa;



Calcular a soma entre dois polinômios, sendo um de grau 1 e o outro de grau 2;



Calcular o número de pessoas em um evento dado o tamanho do salão (em metros quadrados) e o número de
pessoas por metro quadrado;



Determinar a altura de três prateleiras de um armário, sabendo que a segunda prateleira tem o dobro da altura
que a primeira e a terceira tem o triplo da altura da primeira;
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Determinar o valor de dois números inteiros conhecendo o produto e a diferença entre os valores;



Determinar a fração restante quando se subtrai 2/7 do todo;



Determinar a partir da análise de um infográfico a diferença de temperatura entre a cidade mais quente e a soma
das três mais frias;



Determinar o menor número decimal dentre quatro, sendo de ordens distintas;



Efetuar o produto de três potências de bases diferentes (expoentes menores que 3);



Identificar a dízima periódica gerada pela fração 5/3;



Identificar a equação que expressa a igualdade entre duas relações envolvendo um mesmo número (incógnita);



Identificar a inequação que traduz um problema envolvendo a limitação do valor que pode ser gasto na compra
de certos produtos;



Interpretar as informações presentes em um gráfico para determinar o instante em que o valor referente a um
dado superou o valor referente a um segundo dado;



Ordenar a medida de três áreas poligonais apresentadas em uma malha quadriculada;



Resolver problema envolvendo diferentes unidades de medida de capacidade (L e mL) para determinar quantas
porções de 250 mL são necessárias para obter 3 L;



Resolver problema envolvendo soma e divisão para determinar a idade de uma pessoa, sabendo que a soma de
sua idade mais metade corresponde a um determinado valor;



Resolver problema envolvendo subtração (tirar) para obter o número 9732 a partir do 9752;



Resolver problema envolvendo a distância entre três pontos modelados por um triângulo retângulo no qual é
preciso descobrir a hipotenusa da terna (9,12,15) utilizando o Teorema de Pitágoras.

Nível Avançado: >300
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


Associar duas frações às suas respectivas representações decimal;



Associar o monômio 2ab, pertencente a expressão a2 + 2ab + b2, a sua representação geométrica;



Associar os números –1,2; –0,4 e 1,1 a três marcações na reta numérica graduada nos décimos, tendo os números
–1; 0 e 1 como referência;



Calcular a soma de dois polinômios de grau 5 com coeficientes inteiros;



Calcular o produto de duas frações algébricas para determinar a área de um retângulo;



Calcular o resultado de 32 – (– 50);



Determinar, a partir do preço do quilo, quanto será pago na compra de 400 g de um produto;



Determinar as coordenadas de três pontos apresentados no plano cartesiano;



Determinar dentre quatro unidades de medida de comprimento àquela que irá resultar em um menor número
de medições para determinar o comprimento de um muro;



Estimar o volume de uma caixa de leite que mede 7 cm x 7 cm x 20 cm;



Estimar uma aproximação para a √10 ;



Identificar a fração geratriz que representa o decimal 0,151515..;



Identificar o ponto em uma malha quadriculada (esquema de batalha naval) que está associado a coordenada F5;



Identificar dentre quatro alternativas aquela que é uma representação incorreta do decimal 0,5;



Identificar dentre quatro objetos àquele que possui formato piramidal;



Identificar dentre quatro pares de valores, aquele que resolve um dado sistema linear de ordem 2;
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Interpretar os dados presentes em uma tabela para determinar em qual item há a menor diferença entre os
valores apresentados;



Resolver problema envolvendo a soma dos ângulos internos de um triângulo para determinar dentre quatro
triângulos aquele cuja medida angular não informada é igual a 69°;



Resolver problema envolvendo área, com apoio de malha quadriculada, para determinar o número máximo de
caixas que podem ser colocadas em um pátio, sendo conhecido a área disponível no pátio e a área que cada caixa
ocupa;



Resolver problema envolvendo diferentes unidades de medida de massa (kg e g) para determinar quantas porções de 40 g podem ser feitas com 3 kg do produto;



Resolver problema envolvendo o conceito de proporcionalidade inversa para determinar o número de unidades
de um produto que devem ser vendidas após redução no valor do produto, a fim de manter o valor total obtido
com as vendas;



Resolver problema envolvendo perímetro, com apoio de malha quadriculada, para determinar a distância percorrida dado a medida da aresta dos quadrados que compõem a malha;



Resolver problema envolvendo soma e multiplicação para o cálculo do custo total de um estacionamento dado
o preço cobrado pelas horas, sendo que a primeira e a segunda hora tem preços diferenciados das demais;



Resolver problema envolvendo proporção entre a distância real (em Km) e a distância no mapa (em cm) com
valores pequenos (razão não explícita de 1cm para 3Km);



Resolver problema envolvendo o tamanho de uma escala escorada em uma parede e modelada por um triângulo
retângulo no qual é preciso descobrir a hipotenusa da terna (6,8,10) utilizando o Teorema de Pitágoras, com
distrator atrativo (hipotenusa igual a soma dos catetos);



Transformar um milionésimo (dado no formato numérico) em notação científica.

Matemática \ Ensino Fundamental

9º Ano / 8ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <225
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, e demonstram ter desenvolvido algumas habilidades para solucionar questões propostas para o ano escolar, quais sejam


Associar as informações apresentadas em uma tabela de dupla entrada;



Identificar a fração que representa a razão entre duas quantias utilizadas em uma receita;



Identificar a escrita decimal correta para duzentos e trinta reais;



Identificar a posição de um aluno em um esquema que representa a sala de aula;



Identificar a resposta de um problema de contagem dado a árvore de possibilidades que representa o problema;



Identificar o gráfico que representa corretamente os dados de uma tabela de dupla entrada;



Resolver problema envolvendo a proporcionalidade direta entre o número de objetos (iguais) colocados em um
recipiente e a mudança na altura da água;



Resolver problema envolvendo contagem para determinar quantos chaveiros diferentes podem ser feitos contendo a foto de um dos onze jogadores de um time.

Nível Básico: 225 a <300
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


Calcular 25% de R$20,00;



Calcular a raiz quadrada de um número natural, cuja resposta também seja um número natural;



Calcular o resultado de uma subtração de dois números decimais (com empréstimo);



Determinar qual pessoa, dentre quatro, que possui o menor pé, dado o número de pés necessários de cada
pessoa para cobrir uma distância;



Determinar a probabilidade de não ocorrer um evento a partir da probabilidade de ocorrer o evento;



Determinar a diferença entre duas temperaturas negativas (entre –10° e 0°);



Estimar entre quais números inteiros está compreendido o valor de √150;



Identificar a tabela que melhor representa os dados apresentados em um gráfico de colunas e vice-versa;



Identificar o número decimal apresentado na reta numérica (apenas com marcações de números naturais);



Identificar o termo faltante em uma sequência de números decimais, cuja lei de formação é multiplicar o termo
anterior por 10;



Identificar a imagem que caracteriza a rotação de 90° em sentido horário de uma figura inicial;



Resolver problema envolvendo o cálculo da diferença entre dois “pesos” em Kg (valores inteiros), sendo que a
resposta é dada em gramas;



Resolver problema envolvendo divisão para determinar o número de aviões necessários para transportar certo
número de passageiros, conhecido o número de assentos médio em um avião;



Resolver problema envolvendo razão entre grandezas expressa em porcentagem;



Resolver problema envolvendo o cálculo do número de combinações possíveis para a montagem de um relógio
(5 tipos de pulseiras e 4 tipos de aro);



Resolve problema envolvendo a conversão de unidade de medida (metro e centímetro) para cálculo da soma de
4 medidas.
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Nível Adequado: 300 a <350
Os alunos, neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução dependia, entre outras, do
desenvolvimento das habilidades de


Calcular 20% de 80 pontos;



Calcular o volume, em litros, de um paralelepípedo, dado suas dimensões em metros e que 1 metro cúbico
corresponde a 1000 litros;



Determinar a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo utilizando relações trigonométricas, sendo dados
os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo apresentado na figura;



Determinar a soma dos ângulos internos de um octógono regular;



Estimar a medida do comprimento de uma parede, dado que foram utilizados 5 fitas e meia, sendo que cada fita
mede 80 centímetros;



Identificar em uma imagem o ponto que marca 2/5 da distância total, apenas com apoio visual;



Ordenar, de modo crescente, quatro frações (com denominadores distintos);



Reconhecer que em uma ampliação os lados aumentam de modo proporcional a ampliação enquanto que os
ângulos se mantêm iguais;



Representar, por meio de linguagem matemática, a área de um salão destinada aos convidados, sendo a área
descontada do todo (800) é representada por x2, resultando em 800 – x2;



Resolver problema envolvendo a diferença entre duas áreas retangulares;



Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento da hipotenusa de um
triângulo que representa uma distância percorrida;



Resolver problema utilizando semelhança de triângulos para determinar a altura de uma árvore por meio da
comparação da extensão de sua sombra com a sombra de uma vareta;



Resolver uma equação do 2º grau com coeficientes inteiros;



Resolver problema envolvendo a conversão de Kg para g para cálculo da soma de duas massas, sendo uma dada
em Kg e a outra em g, com distratores derivados dos erros comuns de conversão.

Nível Avançado: >350
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram habilidades de
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Determinar a localização do resultado da soma de duas frações (com denominadores distintos) na reta numérica;



Simplificar uma expressão algébrica envolvendo potenciação de monômios.

Matemática \ Ensino Fundamental

1ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: <235
Neste nível da escala de proficiência, os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, mas
demonstram habilidades limitadas para solucionar questões propostas para o ano escolar, sendo capazes apenas de


Identificar a figura faltante em uma sequência de polígonos, baseado no número de lados da figura.

Nível Básico: 235 a <310
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de


Analisar uma sequência cíclica de figuras para identificar qual a informação correta em relação a figura associada a
uma determinada posição da sequência;



Determinar o termo seguinte de uma sequência an formada a partir da soma dos n primeiros termos de uma PA
de razão 1, cujo primeiro termo é 2;



Determinar o último termo de uma sequência numérica, cuja definição é dada em linguagem materna;



Determinar o 3º termo de uma PA de razão -4 dado os dois primeiros;



Determinar os valores faltantes em uma tabela que associa, por meio de linearidade, o número de peças e o
custo de produção das mesmas;



Determinar o volume de um cubo após 2 minutos, sabendo que o mesmo tem seu volume reduzido em 10%
por minuto;



Determinar o valor de uma produção a partir do número de componentes produzidos e a função que associa o
valor da produção a quantidade de componentes;



Estimar uma aproximação para o valor de √6;



Identificar a localização do p na reta real tendo como referência os décimos entre os números naturais 3 e 4;



Identificar os quatro elementos seguintes de uma progressão aritmética de razão 20 (não informado) e último
termo conhecido igual a 208;



Identificar o lucro máximo de uma empresa modelado por uma função quadrática representada graficamente
(o valor estava presente no gráfico);



Identificar em um gráfico de linha, que representa o acúmulo de água em uma represa, o período de maior
acúmulo de água;



Resolver problema envolvendo proporção direta entre o número de horas trabalhada e a produção obtida;



Resolver problema envolvendo proporção inversa entre a velocidade de produção de uma máquina e o tempo
necessário para realizar determinado trabalho;



Resolver problema envolvendo proporcionalidade direta entre a quantidade de farinha e o número de pães, para
determinar quantos pães podem ser feitos com 3,5 kg de farinha, dado que 10 pães necessitam de 0,5 kg de
farinha;



Resolver problema envolvendo proporcionalidade direta entre o número de animais e a quantidade de ração
consumida, para determinar a quantidade de ração necessária para alimentar 200 animais, dado que 160 animais
necessitam de 80 kg de ração;



Resolver problema envolvendo a comparação do preço de dois produtos para determinar quantos de um poderiam ser comprados em relação ao outro;



Transformar o percentual (25%) de um dia em horas.
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Nível Adequado: 310 a <360
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para
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Analisar o gráfico da variação de preço de um produto ao longo dos anos, modelado por uma função de 1º grau,
para determinar a variação anual do preço do produto (coeficiente angular);
Analisar um gráfico de colunas para identificar, dentre cinco afirmações, aquela que apresenta a razão correta
entre duas grandezas;
Associar um ponto dado em uma reta com a √10 ;
Calcular os juros (simples) obtido para uma aplicação após um certo período de tempo (a unidade de tempo é a
mesma para a taxa de juros e o tempo);
Calcular o preço de um livro após seu valor inicial sofrer uma redução de 25%;
Determinar a taxa de crescimento de uma função do 1º grau a partir de sua representação gráfica;
Determinar duas coordenadas gráficas faltantes no esboço do gráfico da função linear f(x) = 3.x (não informado
a lei da função no texto);
Determinar o preço de um automóvel após 2 anos, sendo a desvalorização modelada por uma função exponencial (apresentada no texto);
Determinar o sexto termo de uma sequência construída a partir da soma dos ângulos internos dos polígonos
regulares;
Determinar o tempo de queda de um vaso a partir da função do 2º grau que modela a distância em relação chão
em função do tempo;
Identificar a função do 1º grau que apresenta um gráfico decrescente;
Identificar a localização da fração 7/3 na reta numérica;
Identificar a sequência numérica que apresenta crescimento exponencial;
Identificar o gráfico da função do 1º grau que melhor representa uma situação. (valor da corrida de taxi, incluindo
bandeirada);
Identificar que a curva apresentada em um gráfico é uma parábola;
Identificar a reta que apresenta corretamente a disposição de 5 frações (denominadores distintos) tendo apenas
o zero como referência na reta;
Identificar o intervalo de valores constantes em um gráfico definido por uma função com mais de uma sentença;
Identificar o intervalo de valores crescentes em um gráfico definido por uma função com mais de uma sentença;
Ordenar cinco frações positivas de modo a representá-las na reta numérica, tendo apenas o número zero como
referencial;
Ordenar cinco números racionais, sendo dois decimais (de ordens distintas) e três frações (de denominadores
distintos);
Resolver problema envolvendo proporção para determinar o custo total de um trabalho em função da área ocupada pelo projeto;
Resolver problema envolvendo função afim para determinar a quantidade de sacas de café necessárias para obtenção de determinada quantia de café torrado, dado a relação entre o peso da saca e a quantidade produzida
de café torrado;
Resolver equação exponencial simples, com bases distintas, sem a necessidade de usar logaritmos;
Resolver problema envolvendo função do 1º grau para comparar a economia obtida ao comparar duas tabelas
de preço sendo uma do tipo f(x) = a . x e a outra do tipo g(x) = c . x + d;
Resolver problema envolvendo função do 2º grau para determinar o lucro mensal L(x) de uma empresa, sendo
L(x) = x2 + bx;
Resolver problema envolvendo função do 2º grau para determinar o número mínimo de vendas para que uma
empresa não tenha prejuízo;
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Resolver problema envolvendo PG para calcular o valor gasto no 6º dia de uma viagem, sendo que a cada dia é
gasto metade do valor restante do dia anterior;



Resolver problema envolvendo soma de PA (razão 2) para determinar o número total de assentos disponíveis em
um teatro;



Resolver problema envolvendo soma de PG (razão 2) para determinar a distância total do treino de um maratonista;



Utilizar o gráfico de uma função exponencial para determinar o tempo necessário para que a massa inicial de um
radioisótopo se reduza a metade.

Nível Avançado: >360
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de


Analisar o gráfico de uma função de 1º grau que modela o volume de água em um reservatório em função do
tempo para classificar seu crescimento e calcular seu coeficiente angular;



Analisar o gráfico de uma função quadrática para identificar a afirmação correta sobre seu intervalo de crescimento;



Associar √2 . a uma marcação na reta numérica entre os números 1 e 2;



Calcular o log60 a partir dos valores de outros logaritmos utilizando propriedades fornecidas no problema;



Determinar, a partir do esboço da parábola e de suas raízes, a função quadrática que gera tal gráfico;



Determinar o 100º termo de uma PA de razão 2, cujo primeiro termo é o número –2;



Determinar o intervalo real em que a função f(x) = –x2 + 49 é negativa;



Determinar o volume, em mL, de 15% de um líquido sabendo que 10 mL corresponde a 25% desse líquido
(não explícito no texto);



Identificar a função (exponencial) que modela determinado gráfico apresentado no plano cartesiano;



Identificar a lei de formação da função do 2º grau que passa por três pontos pertencentes a uma parábola apresentada no plano cartesiano;



Identificar o coeficiente linear de uma função afim, a partir da sua representação gráfica;



Ler corretamente as informações presentes em dois gráficos de funções do 1º grau, R(x) e C(x), a fim de encontrar o valor de C(a) dado determinado R(a);



Resolver problema envolvendo função de 2º grau para determinar a medida x associado ao valor da área de uma
figura composta por dois retângulos (3x2 e 4x2);



Resolver problema envolvendo função exponencial para determinar tempo necessário para uma população de
bactérias atingir determinado número;



Resolver problema envolvendo propriedades logarítmicas para a determinação do pH de uma substância química.
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2ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: <250
Neste nível da escala de proficiência, os alunos apresentam habilidades limitadas para solucionar questões propostas
para o ano escolar. Estes são capazes de


Identificar a pirâmide quadrangular a partir de sua planificação;



Identificar a imagem de um sólido montado a partir de sua planificação;



Reconhecer o número de faces de um cubo.

Nível Básico: 250 a <325
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


Calcular o número de montagens possíveis de um colar e uma pulseira, tendo 5 colares e 6 pulseiras;



Comparar o volume de três sólidos geométricos (cubo, paralelepípedo e prisma triangular) para determinar se
são iguais ou diferentes;



Determinar o preço de duas camisetas dado o total pago pelas duas e que o preço de uma é o dobro da outra;



Determinar a área de um terreno retangular a partir da medida de seus lados;



Determinar a distância entre um vértice e um ponto pertencente a uma aresta de um cubo, sendo válido apenas
a movimentação pelas arestas;



Determinar a expressão que representa o perímetro de um quadrilátero cujo valor das arestas são dados por
expressões algébricas do 1 ºgrau;



Identificar a planificação de uma pirâmide quadrangular;



Identificar a reflexão do número 64 em relação a um eixo de simetria vertical localizado à direita do número;



Identificar o número de vértices, arestas e faces de um prisma de base pentagonal a partir de sua imagem;



Resolver problema envolvendo sistema linear 2x2 apresentados em linguagem corrente;



Resolver problema envolvendo proporcionalidade para determinar a altura de um prédio a partir da comparação
entre as sombras do prédio e de um poste cuja altura é conhecida.

Nível Adequado: 325 a <375
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de
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Calcular o número de senhas de 4 dígitos que podem ser formadas a partir de 10 caracteres;



Calcular o volume de um cubo cuja aresta mede 6 cm;



Calcular o número de pedidos distintos (de sanduiche, bebida e sobremesa) que podem ser feitos em uma
lanchonete considerando 8 tipos de sanduíche, 6 tipos de bebida e 5 tipos de sobremesa;



Calcular a área de uma casa construída em um terreno por meio da decomposição da superfície do mesmo;



Calcular o volume de um cubo que apresenta parte de seu volume fracionado em cubinhos, representando as
dimensões do mesmo;



Determinar a altura de uma embalagem cilíndrica que contém três esferas empilhadas, que tangenciam o fundo
e o topo da embalagem;



Determinar o número total de maneiras de pintar um vaso com 5 listas, sendo a primeira e a última de mesma
cor e as demais todas distintas;
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Determinar o número de vértices de um poliedro, dado o número de arestas e faces do sólido, além da Relação
de Euler;



Determinar a medida da base de um triângulo dado sua área, sua altura e a fórmula para o calcular da área;



Determinar o volume de um paralelepípedo dado as suas três dimensões;



Determinar a expressão que representa o volume de um paralelepípedo, sendo que apenas uma de suas medidas é representada por “x”;



Determinar a medida da aresta de um hexágono inscrito em uma circunferência de raio conhecido;



Determinar a medida do cateto oposto ao ângulo de 20° de um triângulo retângulo utilizando relações trigonométricas, sendo dados os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo em questão;



Determinar a medida do comprimento da base de um triângulo, conhecendo o valor de sua área e altura;



Determinar o maior valor dentre as variáveis que satisfazem um sistema linear de ordem 3 fornecido no problema;



Determinar o número de ladrilhos quadrados necessários para pavimentar uma sala retangular. (sem uso de
recortes de piso);



Identificar os valores dos raios de duas circunferências, sendo uma inscrita e a outra circunscrita a um quadrado
de aresta 10cm;



Identificar a planificação de um dado de 6 faces, dado que as faces opostas quando somadas deve resultar 7;



Identificar em uma tabela os sólidos que não apresenta o número correto de arestas ou faces ou arestas, dado a
relação de Euler;



Identificar o número de arestas de quatro sólidos (prismas de base triangular, pentagonal e hexagonal, além de
um tronco de pirâmide pentagonal) com apoio visual da imagem;



Reconhecer a semiesfera como o sólido obtido a partir do giro completo (360°) de um setor circular reto;



Reconhecer a relação existente entre a variação do raio e da área superficial da esfera;



Resolver problema envolvendo a descoberta da medida dos ângulos internos de um pentágono e de um octógono regular, dado o valor da soma de seus ângulos internos, e a soma dos ângulos internos de um hexágono
regular, dado o valor do seu ângulo interno;



Resolver problema envolvendo relações trigonométricas no triângulo retângulo para determinar a altura de um
caminhão;



Resolver problema envolvendo o cálculo da área de cilindros para determinar o menor custo de produção dentre
três embalagens cilíndricas com diferentes medidas de raio e altura;



Resolver problema envolvendo o Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento de um cabo que liga o
ponto mais alto de dois prédios, dado a altura dos dois prédios e a distância entre os mesmos;



Resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para determinar a medida faltante de um triângulo que
está inserido em outro semelhante;



Resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para o cálculo da altura de um prédio, a partir de sua
sombra e da de um poste;



Resolver problema envolvendo o teorema de Pitágoras para determinar a diferença entre o trajeto feito pela
largura e comprimento de um retângulo em relação a sua diagonal. (há distrator que associa o tamanho da hipotenusa ao tamanho do comprimento);



Resolver problema envolvendo teorema de Pitágoras para saber a extensão de uma ponte modelada por dois
triângulos retângulos;



Utilizar raciocínio combinatório para determinar o número de maneira que se pode entrar e sair de um estabelecimento a partir do número de entradas e saídas;



Utilizar semelhança entre paralelogramos para determinar a medida faltante em um dos paralelogramos.
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Nível Avançado: >375
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram o desenvolvimento das habilidades de
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Analisar a validade da fórmula da soma dos ângulos internos para octógonos côncavos;



Calcular o volume de cone, sendo conhecida a medida do seu raio e da sua altura, com apoio da fórmula para
realização do cálculo;



Determinar a distância entre dois pontos marcados em um plano cartesiano, sendo que o traço que representa
a distância refere-se a hipotenusa de dois triângulos;



Determinar a medida angular do arco formado por dois vértices consecutivos de um pentágono regular inscrito
em uma circunferência;



Determinar dentre quatro cômodos de uma construção, aqueles que possuem a menor e a maior área, sendo
que as formas dos cômodos podem ser decompostas em retângulos;



Identificar dentre quatro retângulos aqueles que são semelhantes a um outro retângulo, com auxílio de malha
quadriculada;



Identificar o poliedro descrito por meio do número de vértices, arestas e faces, sem apoio de imagem;



Identificar o círculo como a interseção de um plano secante a uma esfera;



Resolver problema envolvendo a área lateral de um cilindro para determinar a altura de um objeto cilíndrico a
partir da medida de seu diâmetro e de sua área lateral, sem apoio visual e sem a apresentação de fórmulas que
auxiliem o cálculo;



Resolver problema envolvendo a comparação das dimensões de um produto de formato esférico e de suas embalagens em forma de paralelepípedo, para determinar quantas unidades do produto cada embalagem comporta;



Resolver problema envolvendo a soma da área superficial de um cubo e de uma esfera;



Resolver problema envolvendo relações métricas do triângulo retângulo para determinar a altura relativa à
hipotenusa do triângulo, dado a medida dos três lados do triângulo, para determinar a quantidade de madeira
necessária para fazer a estrutura de um telhado;



Resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para determinar a profundidade de uma escavação;



Resolver problema envolvendo o conceito de probabilidade de um evento, sendo necessário descobrir o número
de elementos do evento;



Reconhecer dentre os polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 e 8 lados aqueles que podem ser utilizados individualmente para pavimentar uma região plana.
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3ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: <275
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de


Analisar dados apresentados em uma tabela para identificar dentre cinco afirmações a correta;



Estimar a média de doze valores apresentados em um gráfico de linhas, com distratores fora do intervalo de
valores apresentados;



Identificar o gráfico de colunas que melhor representa os dados apresentados em uma tabela de dupla entrada;



Identificar o traço formado por 6 pontos, dado as suas coordenadas.

Nível Básico: 275 a <350
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de


Analisar as afirmações feitas a partir de uma pesquisa comparativa representada por meio de um gráfico de barras
para determinar à verdadeira. (envolve o conceito de média);



Analisar gráfico de colunas para determinar o valor de uma entrada, dado a soma dos valores de todas as colunas;



Analisar um gráfico de linhas (com três entradas) para identificar dentre cinco afirmações à correta;



Analisar uma tabela que associa o número de alunos e médias para determinar que 1/4 dos estudantes tiveram
média 7;



Analisar uma tabela referente a preferência esportiva de um grupo de pessoas para determinar a fração do todo
que prefere determinada modalidade esportiva, sendo que o total não foi explicitamente informado no enunciado da questão;



Associar polinômios de grau 2 e 3 às suas respectivas formas fatoradas;



Calcular a média de quatro valores decimais;



Determinar a raiz da equação 2x – 14 = 0;



Identificar a localização de dois objetos no plano por meio de coordenadas de dupla entrada, compostas por
letras e números (batalha naval);



Identificar as possíveis jogadas do cavalo no jogo de xadrez usando coordenadas como referência;



Identificar as raízes de um polinômio fatorado;



Resolver problema envolvendo porcentagem para determinar o número aproximado de entrevistados (43%)
que se mostraram favorável à enquete;



Resolver problema envolvendo a interpretação de um gráfico de setores para determinar o percentual de horas
do dia destinado à pessoa dormir;



Resolver problema envolvendo tabela apresentando os valores de duas modalidades de plano de saúde associadas à faixa etária para determinar o valor total gasto para um plano de 5 pessoas.

Nível Adequado: 350 a <400
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram o desenvolvimento das habilidades de


Analisar gráfico de linhas referente a variação das médias da qualidade do ar ao longo de oito anos para concluir
que determinada qualidade de ar apresentou decrescimento nas últimas três médias anuais;
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Analisar um gráfico referente ao faturamento diário de um taxista (valores de 100 a 250, todos múltiplos de 10)
para calcular a razão referente ao valor (180) obtido em um determinado dia em relação ao faturamento total da
semana (900 – não informado explicitamente no texto);



Analisar um quadro de medalhas para determinar a diferença entre a média dos números de medalhas de ouro
conquistadas pelos cinco países melhores colocados e o número de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil;



Analisar um quadro de notas para determinar dentre cinco pessoas aquela que obteve a melhor média, sendo
que cada pessoa tem 5 notas e sua média é calculada sem considerar a nota mais baixa e a nota mais alta;



Associar o 3º quadrante do plano cartesiano ao lugar geométrico em que as abscissas e ordenadas assumem
valores negativos;



Associar uma circunferência centrada na origem com raio igual a 2 a sua respectiva equação reduzida, sem apoio
de fórmula;



Calcular a mediana de seis valores inteiros e positivos;



Calcular a soma de dois polinômios, sendo um de grau 2 e outro (incompleto) de grau 3;



Determinar a localização de um objeto no plano após uma série de movimentos feitos a partir de sua posição
inicial;



Determinar, a partir de uma tabela contendo informações nutricionais, qual refeição dentre as apresentadas
respeita as condições impostas no enunciado;



Determinar a soma de dois polinômios incompletos, sendo um de grau 4 e outro de grau 3;



Determinar a equação de duas circunferências representadas no plano cartesiano, dado como obter a equação
da circunferência;



Determinar a soma de dois números complexos representado no plano de Argand-Gauss;



Identificar a coordenada de dois pontos no plano cartesiano a partir de outros três pontos alinhados horizontalmente ou verticalmente com os mesmos;



Identificar a soma, o produto e as raízes de uma equação quadrática, dada a fórmula para obtenção tanto do
produto como da soma a partir dos coeficientes da equação;



Identificar o crescimento de uma reta e o ponto de interseção com o eixo Y, a partir da equação da mesma;



Identificar, no plano complexo, o quadrante que está localizado o afixo 2 + 2i (com apoio visual para a divisão
dos quadrantes);



Identificar, no plano complexo, o quadrante que está localizado o afixo 4 (1 + i) (sem apoio visual para a divisão
dos quadrantes);



Identificar os coeficientes de uma transformação linear que caracterizam uma translação no plano cartesiano;



Identificar uma equação de reta perpendicular a uma segunda reta dada, com apoio gráfico;



Resolver problema envolvendo a leitura e o cruzamento de dados apresentados em duas tabelas, sendo que uma
informa o número de vitórias, empates e derrotas, enquanto que a segunda informa a pontuação de cada caso;



Resolver problema envolvendo média aritmética para determinar o valor da quarta nota para que o cálculo da
média das três maiores notas dentre quatro provas seja, no mínimo, igual a 7, dado que as três primeiras notas
obtidas foram 4, 2 e 8.

Nível Avançado: >400
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende de todos os descritores
apresentados até então, além de
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Associar uma circunferência centrada em C(3,2) com raio igual a 5 a sua respectiva equação geral;



Determinar o argumento de um número complexo a partir da representação do seu afixo no plano de Argand-Gauss.
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