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apresent ação

rofessor, esta revista é para você. Pensada e
feita para possibilitar seu uso no cotidiano pe
dagógico. Nela, você encontra os resultados da sua
escola no SAEGO 2016. Com esses resultados, você
obtém um diagnóstico do desempenho de seus es
tudantes nos testes de pro ciência. A partir disso, po
tencialidades e fragilidades podem ser identi cadas
no processo de ensino aprendizagem, permitindo
uma ampla re exão sobre as práticas pedagógicas.
Inicialmente, apresentamos o SAEGO e as infor
mações que o constituem: os dados fornecidos pela
avaliação, bem como os dados da realidade escolar,
os quais compõem esse grande cenário que é o Sis
tema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás.
A partir de uma análise do panorama do sistema
de avaliação, desde sua criação, no ano de 2011, até
seu penúltimo ciclo de aplicação, em 2015, apresen
tamos os dados do programa, dando ênfase aos ga
nhos experimentados pela rede de ensino estadual
e pelas escolas particulares conveniadas no que diz
respeito aos resultados.
Em seguida, trazemos os resultados da avaliação
de 2016. Junto às informações pertinentes aos re
sultados – participação, pro ciência média, percen
tual de estudantes pelos padrões de desempenho,
percentual de acerto por habilidade avaliada –, ofe
recemos a você um roteiro que pode ajudá lo a ler
e a compreender as informações produzidas pelo
SAEGO, de modo que você possa utilizá las para

P

sistematizar estratégias para a melhora do desem
penho dos estudantes. Esse roteiro propõe algumas
atividades, cujo objetivo é fornecer ferramentas que
permitam a interpretação pedagógica dos resulta
dos.
Além dos resultados obtidos nos testes realiza
dos pelos estudantes, você tem acesso a algumas
informações sobre o contexto da sua escola, como
o Índice Socioeconômico ISE , e indicadores de
qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da
Educação Goiana Idego .
Por m, apresentamos sugestões para a prática
pedagógica, com o objetivo de auxiliá lo na utili
zação dos resultados da avaliação, para que ações
pedagógicas sejam planejadas e executadas em sua
escola. Trata se de uma sugestão de ação. Seu intui
to não é outro senão incentivá lo a tratar os dados
da avaliação como parte do projeto político peda
gógico da escola.
Nosso compromisso é oferecer a você uma visão
geral da avaliação externa e dos resultados obtidos
por sua escola no SAEGO. Esses resultados devem
ser amplamente debatidos, com o envolvimento de
toda a comunidade escolar. Esperamos que este
material atinja esse propósito.
Boa leitura!
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Raquel Teixeira
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte

Raquel Teixeira é formada em letras, mestre e doutora em
linguística. Está frente à Secretaria pela segunda vez. Com expe
riência política – deputada federal por dois mandatos – Raquel
é autora do Projeto de Lei que criou o ensino fundamental de
nove anos. Tendo participado ativamente na elaboração do Pla
no Nacional de Educação, ajudou a criar o piso salarial para pro
fessores e relatou o projeto para instituição da escola de tempo
integral. Natural de Goiânia, é docente titular da Universidade
Federal de Goiás.
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ent revist a
A avaliação como instrumento para o
avanço e a melhoria do sistema
ara sustentar bons resultados no indicador brasileiro de qualidade da educa
ção, Goiás busca fortalecer o diagnóstico e o monitoramento e, sobretudo,
reunir esforços para a melhoria da educação, a partir do trabalho coletivo dos
pro ssionais da rede de ensino. Capitaneada pela professora Raquel Teixeira, a
pasta de Educação, Cultura e Esporte tem como projeto a excelência e a equida
de. Con ra os comentários dela sobre o tema na entrevista a seguir.

P

CAEd: Por que avaliar a rede de

CAEd: Implementar o sistema

ensino por meio de um sistema pró-

próprio de avaliação é bastante

prio é importante?

desa ador. Envolve mobilizar a co-

Raquel:

A

avaliação

nacional

munidade escolar, aplicar os testes

ocorre a cada dois anos e para algu

e articular a divulgação dos resulta-

mas etapas apenas de forma amos

dos e a apropriação deles. Há anos

tral. A avaliação hoje em dia é um

avaliando a rede, qual é o balanço

instrumento que temos para de nir

dessa política?

correção de rumo, políticas públicas,

Raquel: O nosso trabalho é de

en m, para de nir para aonde vamos.

mobilização, de convencimento. Te

Se você não sabe onde está, você

mos mostrado para alunos e profes

não sabe para aonde você tem que

sores, de forma muito simples, qual é

ir. Goiás trabalha com a ideia da ex

a importância da avaliação. E o SAE

celência e da equidade. E tanto para

GO está se tornando uma rotina nas

a excelência quanto para a equidade,

nossas escolas. Precisamos, talvez,

se você não tiver evidências, se você

aprofundar o nível de apropriação

não tiver dados, você não pode ata

que temos dos dados. Precisamos

car ou corrigir os problemas. Então,

avançar um pouco na nossa autono

a avaliação é absolutamente essen

mia, no nosso protagonismo, até na

cial, é uma mensuração que orienta

condução das nossas políticas. Mas

rumos. Ela não é punitiva, ela fornece

não há dúvida: é um caminho que

dados para avançarmos e melhorar

mudou a cultura da educação em

mos o sistema.

Goiás, permitiu nos estar entre os
cinco melhores [sistemas educacio
nais] do país com certa sustentabili
dade. Isso é re exo da maturidade do
sistema próprio de avaliação.
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CAEd: Em relação às políticas

tínhamos, inclusive, educação infan

que vocês desenvolvem em Goiás,

til. Então, se não tivéssemos parale

como a avaliação tem ajudado a im-

lamente esse sistema de acompa

plementá- las?

nhamento, de monitoramento, de

Raquel: As nossas políticas são
tomadas em função das avaliações.

superar ou compensar essas carên

De nimos mudanças na formação

cias. É isso o que nos permite cami

de professores, no trabalho de tuto

nhar, buscando o melhor.

res [os tutores pedagógicos são pro

CAEd: Em relação ao Ideb, Goiás

ssionais que atuam junto aos coor

atinge as metas propostas, para o

denadores pedagógicos nas escolas

ensino fundamental há melhora

da rede] a partir das avaliações. Além

tanto na taxa de aprovação quanto

do SAEGO, desenvolvemos a ADA, a

no desempenho e para o ensino mé-

Avaliação Dirigida Amostral. Essa ava

dio o crescimento é mais tímido, o

liação é bimestral e a cada aplicação

que acompanha o retrato nacional.

buscamos identi car as di culdades

O que a secretaria pretende realizar

em língua portuguesa, matemáti

para seguir cumprindo as metas?

ca e ciências. A partir daí, a equipe

Raquel: Temos trabalhado de for

pedagógica tem uma semana para

ma muito intensa no aprimoramento

elaborar exercícios e atividades de

do grupo de tutoria, no circuito de

apoio ao professor para corrigir algu

gestão para todas as escolas, esta

mas lacunas. A ADA ajuda a construir

belecendo rotinas, porque a maioria

a ideia, a cultura da avaliação como

dos diretores não teve formação es

instrumento de apoio para o avanço,

pecí ca para a gestão. Já contamos

para o desenvolvimento, para a me

com o currículo de referência, o que

lhoria, como também faz o SAEGO.

garante essa sustentabilidade nos re

Então, pretendemos fortalecer cada

sultados. Estamos fazendo formação

vez mais as avaliações, exatamente

de professores de forma sistemática,

para de nir novas políticas, ajudar a

porque não existe qualidade da edu

superar ou compensar carências, al

cação que seja melhor do que a qua

gumas fragilidades do sistema, como

lidade dos professores. Então, busca

a sua própria complexidade. Temos

mos o envolvimento dos professores

um sistema educacional muito com

nos processos permanentes de for

plexo: oferecemos do 1º ao 5º , do 6º

mação focada no “chão da escola”,

ao 9º [anos do ensino fundamental]

com o auxílio dos tutores.

e ensino médio. Até o ano de 2016
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avaliação, não seríamos capazes de

SAEGO 2016

CAEd: Em relação aos resultados

sino fundamental, há necessidade de

até 2015, a participação de vocês é

conhecimentos universais acumulados

muito boa, melhor ainda no ensino

pela humanidade que sejam de domí

fundamental, mas há queda no ensi-

nio de todos. Depois disso, o aluno tem

no médio. Por que isso ocorre?

que ter a possibilidade de escolher os

Raquel: O ensino médio é o grande

seus itinerários de aprendizagem, para

"gargalo" da educação brasileira hoje,

se aprofundar naquilo que ele quer que

não é? É também o desa o. Nenhum

seja a sua formação pro ssional futura.

país do mundo tem uma estrutura de

Enquanto não conseguirmos estabele

ensino médio tão ruim quanto a nossa.

cer esse modelo novo de estrutura de

Desinteresse e desestímulo não têm

ensino médio, não teremos os alunos

a ver com a qualidade dos professo

de volta, entusiasmados, porque se in

res, dos diretores ou do sistema, têm

sistirmos na estrutura atual, continuare

a ver com a estrutura do ensino mé

mos a fracassar.

dio em si. Esperamos que a reforma

CAEd: Os resultados do SAEGO,

do ensino médio seja implementada

como também os das avaliações na-

e faça realmente a diferença. O aluno

cionais, evidenciam as di culdades

precisa, depois dos 15 anos, ter a exi

de aprendizagem em matemática. O

bilidade da escolha dos seus itinerários

que a secretaria tem proposto hoje

de aprendizagem. No PISA [Programa

para a rede, a m de sensibilizar pro-

Internacional de Avaliação de Alunos,

fessores e estudantes para a melho-

coordenado pela Organização para a

ria nesse aspecto?

Cooperação e Desenvolvimento Eco

Raquel: Olha, nós temos uma di

nômico, a OCDE], por exemplo, 15

culdade profunda de recrutamento

anos é a faixa etária dos alunos. Ne

de professores de matemática. O que

nhum teste internacional seria possível

as universidades em geral formam de

depois dessa idade, porque na maior

licenciados em matemática é muito

parte dos países do mundo até os 15

baixo, não atende à demanda e aí o

há um currículo mais ou menos uni

que acontece? Nós temos profes

versal para todos. A partir daí, a maio

sores de outras áreas de formação

ria dos países permite exibilização e

dando aula de matemática e isso não

di cilmente poderíamos comparar um

tem como dar certo! E além da falta

aluno de 16, 17 anos que faça ensino

real de professores nas aulas de ma

médio nos Estados Unidos com o que

temática, temos equívocos de forma

faz no Canadá, lá na China, ou então

ção e de cultura da escola. Descobri

em qualquer outro lugar. Temos que

essa semana que um professor de

entender: até 15 anos, até o nal do en

matemática trabalha na secretaria da

Revista do Professor - Língua Portuguesa - 2º Ano do Ensino Fundamental
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escola, apoiando a diretora na área

CAEd: Professora, algum recado

administrativa, e uma professora de

para os pro ssionais da rede que vão

geogra a dá aulas de matemática.

ler os materiais de divulgação e apro-

Desnecessário dizer que eu

priação dos resultados do SAEGO?

quei

muito brava com essa diretora. Mas

Raquel: Deposito minha con an

esse é um caso que tomei conheci

ça absoluta [nos professores], mesmo

mento, e os que eu não tomo? Esta

com todas as di culdades que nós te

mos aperfeiçoando o nosso monito

mos: de quadro temporário, precário,

ramento da rede para evitar que isso

como eu insisto em dizer que estamos

aconteça, mas ainda temos em torno

tendo di culdade de superar. Uma boa

de 40% de professores com desvio

notícia aos professores da rede é a au

de aula, de atuação em desacordo

torização de concurso público com va

com a formação. Matemática sofre

gas para matemática, física e química.

muito com esse problema, e diferen

Essa é uma primeira medida. Reconhe

temente de língua portuguesa, que

ço as di culdades, mas, mesmo assim,

você pode aprimorar o aprendizado

estamos avançando, estamos entre os

no convívio com as pessoas, mate

cinco melhores sistemas educacionais

mática precisa da escola. É o tipo de

do Brasil, em todos os níveis: 1º ao 5º,

ensinamento que requer escola, pro

6º ao 9º [anos do ensino fundamen

fessor, e professor quali cado!

tal] e ensino médio. As minhas palavras
para a rede, para os professores e para
os gestores são de gratidão. Reitero o
meu compromisso de estar lutando
sempre para melhorar as condições.
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As minhas
palavras para
a rede, para os
professores e
para os gestores
são de gratidão.

Aprender - Direito de Todos
Aprender é um direito de todos. A materializa
ção desse direito é um enorme desa o para pro
fessores, gestores e toda a comunidade escolar.
O direito à aprendizagem está relacionado
com objetivos que trabalham os aspectos cogni
tivos, que são fundamentais e, portanto, devem
ser atingidos. Entretanto, cabe à escola, para que
esse direito seja, de fato, uma realidade, trabalhar
também com valores que estão relacionados à
formação do ser humano e à construção de uma
sociedade justa, democrática e solidária. Essa é a
complexidade da ação pedagógica que desa a o
dia a dia dos pro ssionais da educação. Nesse sen
tido, a de nição das orientações curriculares e a
implementação do projeto político pedagógico no
interior de cada escola são elementos essenciais
para garantir o êxito do processo educativo.
A avaliação em larga escala se situa no interior
de cada escola, em particular, e na rede de ensino,
de modo geral, como uma linha auxiliar ou uma
ferramenta para que o direito de aprender seja ga
rantido a todos os estudantes.
A igualdade de oportunidades educacionais é
um dos pilares para a construção de uma escola
democrática, inclusiva e de qualidade. É com esse
olhar que professores e gestores devem analisar e
se apropriar dos resultados da avaliação em larga
escala, dando vida e signi cado pedagógico aos
números, aos grá cos, aos dados estatísticos.
Os dados não falam por si. Eles devem ser con
textualizados, considerando vários fatores que es
tão relacionados com os resultados obtidos pela
escola no processo de avaliação em larga escala.
São um ponto de partida, um convite à análise e ao
planejamento para promover a equidade e melho
rar a qualidade do ensino ofertado. As avaliações
externas complementam o trabalho diário da esco
la e suas avaliações internas, jamais as substituem.
Além do per l socioeconômico, que já vem
sendo estudado pelas avaliações como um fator

que pode interferir nos resultados, é importante
destacar aqueles internos à vida da escola: as ca
racterísticas da gestão, as práticas pedagógicas, o
clima escolar etc.
O clima escolar está relacionado a vários aspec
tos característicos do processo educativo e que
são importantes para um bom desenvolvimento
das atividades curriculares: convivência, cuidado,
disciplina, interesse e motivação, organização e
segurança; uma gestão democrática comprome
tida com a qualidade da educação; professores
comprometidos com o sucesso escolar e com a
viabilização do direito dos seus alunos aprenderem
etc. Todos esses aspectos re etem uma concep
ção de escola e de educação, perpassando toda
a dinâmica da escola, inclusive na forma como a
avaliação é concebida e apropriada pelos agentes
que a constituem. Dessa forma, tudo isso deve es
tar contido no projeto político pedagógico da es
cola, a partir de um marco referencial que trabalha
a formação de valores e, portanto, a importância
da educação na vida dos estudantes.
É nesse sentido que os resultados do SAEGO
2016 devem ser apropriados pela comunidade es
colar, como um diagnóstico importante para as re
visões necessárias ao processo pedagógico desen
volvido. Devem ser analisados em conjunto com
as atividades curriculares e com os processos de
avaliação interna previstos no cotidiano da escola.
Sabemos que são muitos os desa os da escola
no mundo atual: ela deve ser um espaço de co
nhecimento, de liberdade, de criação, de cidada
nia e de busca permanente pela equidade, além
de transmitir os conhecimentos historicamente
acumulados. E é com o olhar de educador que
enfrenta esses desa os e mantém a esperança e a
capacidade de luta que convidamos você a acom
panhar o relato a seguir.

Revista do Professor - Língua Portuguesa - 2º Ano do Ensino Fundamental
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“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”
As palavras de Cora Coralina, escritora natural
de Goiás, anunciam o clima de contentamento
da escola de Goiás. As di culdades da educação
pública não abatem essa escola. Na verdade, os
desa os de ensino e aprendizagem são respon
sáveis por m obilizar os atores do sistema de en
sino gestores, professores e, claro, alunos e familia
res para superação, para o desenvolvim ento.
A cada edição do Ideb, bons e melhores resul
tados. Em especial, a ampliação e a consolidação
da escola de tempo integral são as escolhas para a
formação sólida, pautada na qualidade da educa
ção a partir do diálogo, no dia a dia da escola de
Goiás, a partir da troca, do aprendizado. Porque a
escola de Goiás busca educar, mas também aco
lher, orientar, fomentar sonhos.
“A escola ajuda no futuro. Há várias coisas, tipo
matemática e português, que a gente vai preci
sar muito, muito mesmo para quando a gente for
trabalhar, e a gente quer sempre ter um trabalho
bom. A escola é muito importante” – comenta Gui
lherme, aluno do 9º ano.
A escola de Goiás como uma segunda casa. A
escola de Goiás sabe e reconhece o espaço do
saber como também o de bem receber.
“A gente costuma muito car aqui o dia inteiro
e quando a gente ca em casa, a gente ca só, a
gente sente falta do que a gente faz aqui na esco
la, a gente faz uma coisinha só em casa, aí, nossa,
a gente quer fazer mais de uma coisinha, a gente
sente falta de conversar com os colegas. A gente
conversou com a nossa mãe, a gente queria es
tudar meio período, a gente queria inventar outra
coisinha para a gente fazer no outro período, não
é, então, sabe, a gente pegou e falou assim ‘não,
vamos estudar numa de dia inteiro, novamente’.
Na escola sempre tem algo novo para a gente fa
zer” – justi ca Carine, aluna do 9º ano.
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Porque a escola de Goiás é lugar de abrigo, de
conforto.
“Os alunos gostam muito desse espaço, por
que, querendo ou não, é aqui que eles passam
dez horas diárias. Aqui eles criam vínculos, fazem
amizade para a vida inteira e são bem acolhidos.
Quando chegam as férias, muitos choram, não
querem ir, querem car. E quando a gente libera os
que passaram? Eles voltam e ajudam os que ca
ram de recuperação. A gente até entende, é uma
rotina aqui. Aqui eles estudam, brincam. E a gente
recebe no m de semana também. Quem quiser
vir, vem” – a rma a diretora de escola Neuva.
A escola de Goiás busca compartilhar as di
culdades da implementação do projeto de tempo
integral para crescer.
Neuva complementa: “Quando começamos,
não tínhamos espaço físico, não tínhamos recursos
humanos nem sabíamos lidar com a questão da
criança dez horas na escola. No início, na realida
de, a escola de tempo integral seria um lugar para
tirar as crianças da rua e, logo, estudando, pegan
do exemplos de escolas, de outros estados, como
funciona a escola de tempo integral, nos adequan
do, em especial aos recursos humanos, não está
vamos preparados, começamos a construir, vamos
dizer que somos pioneiros. Hoje temos muita ba
gagem tanto para continuar o projeto quanto para
ajudar as outras escolas a implementarem. Nós co
meçamos do nada. Hoje, a escola que entra já tem
algum projeto”.
O amadurecimento do projeto da escola de
Goiás é percebido.
“Quando a gente entrou na escola, o que tem
aqui, não era como é. Mudou muito a escola, e
melhorou também muito. Hoje existe organização
das o cinas, das atividades de cada disciplina” –
atesta Caroline, aluna do 9º ano.

A escola de Goiás, que acumula diversidade,
reúne os atores e traduz mutualidade.
Caroline ainda manda o recado: “A gente tem
que se empenhar cada vez mais. A escola faz o alu
no, mas o aluno também tem que ajudar, não é?
A escola melhora o aluno e o aluno melhora mais
ainda a escola”.
Para Michaela, aluna do 4º ano, não é diferen
te: “A escola ensina muita coisa pra gente, ela dá
exemplo. A professora reconhece quando a gente
agradece e respeita o colega”.
A escola de Goiás também prima por disciplina
e normas.
“A escola de tempo integral é uma realidade,
veio para car. Apesar, ainda, de muitos pais enten
derem que a escola de tempo integral é para que
eles possam trabalhar, a ideia da modalidade não
é essa. A relação entre alunos e escola de tempo
integral, a priori, não é fácil. Somos austeros. O que
rege essa escola para ter esse resultado [Ideb acima
da meta] é exatamente a disciplina. Qualquer lugar,
na vida, que você for trabalhar, você precisa ter
disciplina, respeito. A criança tem que se adequar,

com o regimento da escola, e os pais também.
Como nós fazemos? Entrevista com a direção, pais
e alunos, todos, independentemente de classe, de
cor, e apresentação do regimento. Aí todo mundo
já sabe como vai funcionar” – explica a diretora de
escola Elandia, mais conhecida como Índia.
A escola de Goiás estabelece parceria entre os
atores para seguir, para fazer acreditar.
“Sempre trazemos ex alunos de sucesso, hoje
pro ssionais, até professores. Apresentamos isso
porque sempre incentivamos os alunos daqui.
Porque pobreza não tem que casar com falta de
conhecimento, pelo contrário. Com comprometi
mento, familiar inclusive, e disciplina, alcançamos
o sucesso: o aluno entra na faculdade, muitas ve
zes sem ajuda de programas sociais” – reforça ela.
Atualmente, mais de 10% das escolas públicas
estaduais de Goiás são de tempo integral. Para
2017, pelo menos 30 escolas do sistema vão inte
grar a escola integral do novo ensino médio.
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o programa

O Sistema de Avaliação Educacional do
Estado de Goiás – SAEGO

A

qui, você encontra um pouco da história do SAEGO, das principais mu
danças ocorridas ao longo do tempo e dos ganhos experimentados pela
rede estadual de ensino e pelas escolas particulares conveniadas no que diz
respeito aos seus resultados. Uma história feita não só de números, grá cos
e dados, mas, principalmente, enredada pela vida escolar e pelo dia a dia de
milhares de crianças e jovens goianos.

16

2011

Criado em 2011, pelo estado de Goiás, o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de
Goiás (SAEGO) tem como principal objetivo assegurar aos estudantes o acesso a uma
educação de qualidade e equânime. Desde sua criação, o SAEGO, por meio dos instrumentos
de avaliação, vem produzindo diagnósticos importantes sobre a realidade da rede estadual e
das escolas particulares conveniadas de Goiás, subsidiando assim ações e políticas públicas
que visem a enfrentar os obstáculos encontrados.

2012

O SAEGO mantém o mesmo desenho de avaliação desde sua criação, em 2011, avaliando,
anualmente, o 2° ano do ensino fundamental em língua portuguesa, o 3° e 5° anos, também
do ensino fundamental, e a 3ª série do ensino médio, em língua portuguesa e matemática.
Além de avaliar os alunos da rede estadual pública, o programa abrange escolas particulares
conveniadas.
Avaliando em seus seis anos de aplicação as mesmas etapas e disciplinas, o SAEGO
consegue oferecer, ao longo do tempo, importantes informações sobre o ensino ofertado
e acompanhar os avanços conquistados, nessas etapas, depois da implementação do
programa.

2013

A rede estadual e as escolas particulares conveniadas, a partir de 2013, obtiveram um
percentual de participação acima de 75%, participação mínima esperada para que os
resultados possam ser generalizados.

SAEGO 2016

2014

Nessa edição, foram avaliados 98.886 estudantes da rede estadual de ensino, bem como
8.135 das escolas particulares conveniadas.

2015

2015 foi o ano que apresentou o maior percentual de participação desde a criação do
programa. Nessa edição, 84% dos estudantes da rede estadual e 93,5% dos estudantes
das escolas particulares conveniadas responderam ao teste.
Em todas as aplicações, as escolas particulares conveniadas apresentaram um percentual
de participação mais expressivo do que o da rede estadual.

Desde 2011, o SAEGO avaliou cerca de 530 mil estudantes da rede pública estadual e 42
mil das escolas particulares conveniadas. Entre 2011 e 2015, o percentual de participação
cresceu gradativamente nas duas redes de ensino.
Na rede pública, o percentual subiu de 77,9% para 84% e nas escolas particulares con
veniadas, de 92,5% para 93,5%.
Em 2016, foram avaliados 108.940 estudantes da rede estadual e 8.517 estudantes das
escolas particulares conveniadas, todos em língua portuguesa e matemática. O percentual
de participação de ambas as redes foi bem alto. Na rede estadual mais de 87% de estudan
tes realizaram os testes do SAEGO e nas escolas particulares conveniadas, esse número
foi de 94%.
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E o que mostram os resultados do SAEGO em relação ao desempenho
estudantil?
Quando analisamos os resultados do SAEGO, é possível observar que, em
língua portuguesa, houve melhoria nos resultados da rede estadual em todas
as etapas avaliadas. Já entre as escolas particulares conveniadas, a 3ª série
do ensino médio apresentou uma redução de 1,1 na pro ciência, se com
pararmos os anos de 2011 e 2015. Entretanto, não chega a ser uma queda
considerável.
Na aplicação realizada em 2015, com exceção da 3ª série do ensino médio
das escolas particulares conveniadas, todas as etapas, das duas redes avalia
das, apresentaram avanços de pro ciência, que variaram entre 9 e 20 pontos.
Em todas as etapas, os resultados de pro ciência das escolas particulares
conveniadas superaram os da rede estadual. Na 3ª série do ensino médio,
apesar da pequena queda no resultado de pro ciência, os resultados ainda
caram quase 30 pontos acima do desempenho da rede estadual. O grá co
1, apresentado a seguir, demonstra esses dados.
Grá co 1
Pro ciência em língua portuguesa – 3ª série do ensino médio
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Fonte: CAEd/ UFJF, 2016.
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Rede ParƟcular Conveniada

2015

De acordo com a análise apresentada no grá co 2, observa se que, em
matemática, o 5° ano do ensino fundamental apresentou melhoria no resulta
do de pro ciência, se comparados os anos de 2011 e 2015, tanto na rede es
tadual quanto na rede conveniada. Já o 9° ano, em 2015, na rede conveniada
obteve pro ciência inferior àquela observada em 2011.
A 3ª série do ensino médio requer um pouco mais de atenção, uma vez
que, ao analisarmos os seus resultados, percebemos diminuição da pro ciên
cia em ambas as redes avaliadas.
Assim como aconteceu com os resultados de língua portuguesa, em todas
as etapas, os resultados de pro ciência em matemática das escolas particula
res conveniadas superaram os da rede estadual.
Grá co 2
Pro ciência em matemática – 3ª série do ensino médio
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Fonte: CAEd/ UFJF, 2016.
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Em língua portuguesa, ao fazermos a análise dos dados dos anos de 2011 a
2015, veri camos que o percentual de estudantes no padrão de desempenho
abaixo do básico diminuiu e o do padrão avançado aumentou, em todas as
etapas. Os estudantes do 9° ano da rede estadual em 2011 encontravam se
no padrão de desempenho básico e em 2013, de acordo com o resultado de
pro ciência, avançaram para o padrão de desempenho pro ciente. O 5º ano
das escolas particulares conveniadas também apresentou mudança de pa
drão de desempenho. Em 2011, os estudantes do 5º ano estavam no padrão
de desempenho pro ciente e em 2013 apresentaram desempenho caracte
rístico do padrão avançado.
No entanto, em matemática, conforme mostra o grá co 3, tanto no 9°
ano quanto na 3ª série do ensino médio, as escolas particulares conveniadas
apresentaram aumento de estudantes no padrão de desempenho abaixo do
básico e queda no percentual de estudantes no padrão avançado, se compa
rarmos as edições do SAEGO de 2011 e 2015.
Grá co 3
Distribuição do percentual de estudantes por padrão de desempenho – matemática – escolas conveniadas
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Apesar de sua importância, os dados de desempenho não são os únicos
que devem ser considerados para a compreensão de uma determinada reali
dade escolar. Para uma análise consistente do per l da unidade avaliada es
cola, regional, rede é fundamental que sejam analisados outros indicadores,
tais como as taxas de matrícula e de uxo, por exemplo.
Os grá cos a seguir apresentam o comportamento dessas duas taxas no
intervalo de 2011 a 2015.
Analisando as taxas de matrícula do estado de Goiás, apresentada no grá
co 4, observa se uma queda entre o número de matrículas apresentado no
primeiro e no último ano desse intervalo, tanto para o ensino fundamental
quanto para o ensino médio, perfazendo uma redução de 26.355 e 8.488
matrículas, respectivamente. Esse decréscimo pode ser atribuído à transição
demográ ca observada nas últimas décadas em diferentes estados e regiões
do Brasil.
Grá co 4
Taxa de matrícula – Goiás
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A análise especí ca das taxas de matrícula do ensino fundamental, des
crita no grá co 5, identi ca as redes municipais como as responsáveis pela
maior concentração de atendimentos nessa etapa da educação básica. Fato
que se justi ca pela gradual consolidação do processo de municipalização da
oferta do ensino fundamental, preconizada na Lei de Diretrizes e Bases LDB
9394/ 96.
Em oposição à queda no número de matrículas, identi cada na rede públi
ca de ensino, observa se que as escolas particulares conveniadas têm, paula
tinamente, aumentado o atendimento no ensino fundamental. Entre os anos
de 2011 e 2015 essas escolas matricularam mais 16.606 estudantes.
Grá co 5
Taxa de matrícula - ensino fundamental
550.000
500.000

490.940

484.672

480.429

472.236

260.633

248.555

245.230

245.328

152.339

161.340

167.313

167.870

168.945

2011

2012

2013

2014

2015

482.060

450.000
400.000
350.000
300.000

278.460

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Rede Municipal

Fonte: Inep, 2016.
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Rede Estadual

Rede ParƟcular

Conforme observamos no grá co 6, no ensino médio o maior número
de matrículas está concentrado na rede estadual. Essa distribuição pode ser
justi cada pelo fato de que cabe a essa dependência administrativa a respon
sabilidade pela oferta prioritária dessa etapa de ensino.
Grá co 6
Taxa de matrícula – ensino médio
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O grá co 7 ilustra o comportamento da taxa de aprovação do ensino fun
damental das redes municipais e estadual de ensino, assim como da rede
particular de ensino. A análise desse grá co aponta que as escolas particulares
detêm os maiores percentuais de aprovação, mantendo se, nos cinco anos
observados, acima de 97%. Quanto às redes municipais e estadual, apesar de
uma ligeira redução no percentual de aprovação em 2014 redes municipais
e nos anos de 2014 e 2015 rede estadual , a análise do grá co 7 aponta uma
tendência ascendente nesses indicadores. Vale destacar que todas as depen
dências administrativas apresentaram uma taxa de aprovação superior a 85%.
Grá co 7
Taxa de Aprovação – ensino fundamental
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result ados

Os resultados alcançados em 2016
P

rofessor, apresentamos os resultados alcança
dos pela sua escola na avaliação de língua portu
guesa do SAEGO 2016. É importante que você leia,
analise e compreenda as informações.
Entretanto, você não deve parar por aqui. É im
prescindível que toda a escola seja envolvida na
discussão desses dados. Acreditamos que a escola
capaz de fazer a diferença é, também, aquela que
consegue garantir a aprendizagem dos seus estu
dantes, interpretando, analisando e utilizando as
informações da avaliação educacional – externa e
interna –, com vistas à melhoria permanente dos re
sultados.
Nesta seção você encontra os resultados de cada
etapa de escolaridade avaliada, seguidos de um ro

teiro de leitura e interpretação das informações dis
poníveis. Em primeiro lugar, são apresentados os
resultados de pro ciência média, a distribuição dos
estudantes pelos padrões de desempenho e a parti
cipação. Em seguida, estão dispostos os percentuais
de acerto em relação às habilidades avaliadas nos
testes. Cada tipo de resultado conta com roteiro es
pecí co.
Além disso, são apresentadas informações acer
ca do contexto de sua escola, como o Índice So
cioeconômico ISE , e indicadores de qualidade, no
caso, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Goiana Idego .

O que é o Idego?
O Índice de Desenvolvimernto da Educação Goiana Idego
é um indicador que reúne dois elementos importantes para a
qualidade da educação: o uxo escolar e o desempenho nas
avaliações em larga escala. O índice é calculado com base nos
dados sobre aprovação, obtidos através do Censo Escolar, e nos
dados de desempenho, obtidos através dos testes padronizados
do SAEGO. Dessa forma, o Idego, calculado de modo seme
lhante ao Ideb, apresenta resultados sintéticos, permitindo traçar
metas de qualidade para os sistemas de ensino, especí cos para
cada escola.
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O que é o ISE – Índice
Socioeconômico?
O Índice Socioeconômico (ISE) reúne
informações sobre as condições sociais,
culturais e econômicas dos estudantes e de
suas famílias. Levando em conta uma série
de aspectos, como a escolaridade dos pais e
a posse de bens (materiais e culturais), o ISE
é uma importante informação para a compreensão do desempenho escolar, tendo
em vista que é inﬂuenciado por diversos fatores, entre eles, o contexto social da escola
e as condições econômicas e sociais das famílias dos alunos.

Os níveis de ISE calculados para o
SAEGO são:
Nível
Nível 1

+
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Roteiros de leitura e
análise de resultados
Com o intuito de ajudá lo no processo de leitu
ra e análise dos resultados, sugerimos dois roteiros
com orientações, passo a passo, de como deve ser
feita a leitura e a interpretação dos resultados do
SAEGO 2016, em cada etapa de escolaridade ava
liada. Para isso, você deve reproduzir as atividades
para cada uma das etapas.
Para aprofundar as re exões acerca dos resul
tados da avaliação em larga escala, é importante,
ainda, consultar o Glossário da Avaliação em Lar
ga Escala, disponível em www.saego.caedu f.net,
bem como os padrões de desempenho estudantil,
os quais descrevem, pedagogicamente, o signi
cado das médias alcançadas pelos estudantes de
Goiás que participaram do SAEGO 2016. Essas des
crições estão disponíveis na seção Padrões de de
sempenho desta revista e são ilustrados com itens
representativos de cada padrão.
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1
Este primeiro roteiro orienta a leitura e a interpretação dos resultados
gerais da sua escola: pro ciência, distribuição percentual dos estudantes
pelos padrões de desempenho e participação.

Pro ciência alcançada pela escola nas três últimas edições do
SAEGO em Língua Portuguesa.

Esta é a primeira informação sobre o desem
penho dos estudantes de sua escola: a média de
pro ciência1 alcançada pela escola nas três últimas
edições do SAEGO, na disciplina língua portugue
sa, em cada etapa avaliada. A observação da mé
dia nos ajuda a veri car a melhoria da qualidade da
educação ofertada, a partir da evolução do desem
penho da escola ao longo do tempo.

O termo pro ciência refere- se ao
conhecimento ou à aptidão que os
alunos demonstram ter em relação a um
determinado conteúdo de uma disciplina
avaliada pelos testes cognitivos.

1 A média de pro ciência da escola é o valor da média aritmética das
pro ciências alcançadas pelos estudant es da escola, no t est e.
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ATIVIDADE 1
Observe, na página de resultados, as pro ciências alcançadas pelos estudantes nas três últimas
edições do SAEGO e preencha o quadro a seguir.
EDIÇÃO
2014

PROFICIÊNCIA

ANÁLISE

Qual é o comportamento da média de pro ciência
da sua escola, ao longo dos anos?
Está aumentando

2015

Está estável
Está diminuindo

2016

OBS.:

Com seus colegas professores e com a equipe pedagógica, levante algumas hipóteses sobre a
evolução dos resultados da sua escola ao longo do tempo. Registre o que vocês discutiram. Isso
pode ajudá los na apropriação das informações fornecidas pelos resultados do SAEGO.
Repita o processo para todas as etapas avaliadas.

Distribuição percentual dos estudantes pelos padrões de
desempenho nas três últimas edições do SAEGO.
Depois de observar a pro ciência da escola,
vamos veri car como os estudantes estão distri
buídos pelos padrões de desempenho. De acordo
com a pro ciência alcançada no teste, o estudan
te demonstra um determinado per l ou padrão de
desempenho, ou seja, quanto maior a pro ciência
do estudante, mais elevado é o seu padrão de de
sempenho.
Entretanto, em uma turma ou em uma escola,
os estudantes apresentam diferentes padrões de
desempenho. Sendo assim, a escola deve trabalhar

para que haja menos estudantes nos padrões mais
baixos, aumentando o percentual nos padrões
mais elevados, pois almejamos uma educação que
seja de qualidade e para todos. Por isso, essa aná
lise é tão importante, professor. Ela lhe dará infor
mações fundamentais para o seu planejamento,
para a construção permanente do projeto políti
co pedagógico e para a de nição de metas, estra
tégias e metodologias adequadas às necessidades
dos seus alunos.
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ATIVIDADE 2
Observe o segundo grá co da página de resultados e preencha o quadro abaixo com o per
centual de estudantes que se encontra em cada um dos padrões de desempenho. Em seguida,
acrescente o número absoluto de estudantes, na edição de 2016, em cada padrão 2.
EDIÇÃO

ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

PROFICIENTE

AVANÇADO

2014

2015
% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

2016

C Os percentuais de estudantes nos padrões mais baixos têm diminuído, aumentado ou man
tiveram se estáveis ao longo do tempo?

C Qual é o padrão em que se encontra o maior número de estudantes?
C Observando o percentual de estudantes em cada padrão de desempenho, é possível dizer
que os estudantes da sua escola apresentaram:
Melhora gradativa
Estabilidade no desempenho
Queda no desempenho

C Junto com seus colegas e equipe pedagógica, levante possíveis hipóteses para esses resul
tados.

C Que estratégias podem ser utilizadas para aqueles estudantes que estão nos padrões mais
baixos?
Esse exercício é importante para que as ações sejam bem direcionadas e possam ajudar os
estudantes a desenvolverem as competências necessárias, a m de que tenham seu direito à
aprendizagem garantido.

2 Para encontrar o número absolut o de alunos, em cada padrão, pode ser feit o um cálculo utilizando regra de t rês, considerando o total de
alunos que realizou o t est e.
Exemplo: Alunos avaliados: 80; percentual de alunos no padrão básico: 20%; tot al de alunos nesse padrão: 16.
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Dados de participação nas avaliações do SAEGO nas três últimas
edições.

Depois de observar o desempenho alcançado
pelos estudantes da sua escola, é hora de veri car
como foi a participação no teste. O indicador de
participação revela o nível de adesão à avaliação e
é uma informação muito importante para que os
resultados alcançados possam ser generalizados.

Ou seja, quanto maior for a participação dos estu
dantes nos testes, mais consistente é o resultado
de desempenho alcançado. Consideramos como
percentual mínimo para a generalização dos resul
tados da escola uma participação acima de 75%.

ATIVIDADE 3
Na página de resultados, localize o percentual de participação dos estudantes da sua escola
para a etapa de escolaridade que você está analisando.
EDIÇÃO

PROFICIÊNCIA

ANÁLISE

Ao longo do tempo a participação
2014

cresceu;
cou estável;
diminuiu.

2015

Levante hipóteses para o atual índice de participação
da escola em relação aos anos anteriores.
Caso a participação em 2016 não tenha
correspondido às expectativas, o que pode ser feito
para aumentá la no próximo ciclo do SAEGO?

2016

Um ponto importante nessa atividade é comparar
a participação dos estudantes no dia da aplicação
do teste com a sua frequência às aulas.

Depois que você já identi cou e re etiu um pouco sobre os resultados alcançados por sua
escola, é hora de transportá- los para a escala de pro ciência e interpretá- los, pedagogicamente.
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A escala de pro ciência é uma espécie de régua na
qual os resultados alcançados nas avaliações em larga
escala são apresentados. Os valores obtidos nos testes
são ordenados e categorizados em intervalos ou faixas
que indicam o grau de desenvolvimento das habilidades
para os estudantes que alcançaram determinado nível de
desempenho.

DOMÍNIOS

COMPETÊNCIAS

DESCRITORES
2EF

Reconhecimento
das convenções
do sistema
alfabético

Apropriações
do sistema
alfabético

Leitura:
compreensão,
análise e
avaliação

Usos sociais
da leit ura e da
escrita

Identi cação de letras do alfabeto.

D01/ D02/ D04

Uso adequado da página.

D03

Aquisição de
consciência fonológica.

D05/ D06

Reconhecimento da palavra como
unidade gráfica.

*

Leitura de palavras e
pequenos textos.

D07/ D08

Localização de informações
explícitas em textos.

D09

Interpretação de informações
implícitas em textos.

D10/ D11/ D12/ D14

Coerência e coesão no
processamento de textos.

D15

Implicações do gênero ou suporte
na compreensão de textos.

D13

PADRÕES DE DESEMPENHO - 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

* As habilidades relativas a essas competências não são avaliadas nesta
etapa de escolaridade.
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Escala de Pro ciência de Língua Portuguesa
Abaixo do Básico

Proﬁciente

Básico

Avançado

Como o desempenho é apresentado em ordem crescente e cumulativa, os estudantes posicionados em um nível mais alto
da escala demonstram ter desenvolvido não só as habilidades do nível em que se encontram, mas também, provavelmente,
aquelas habilidades dos níveis anteriores. A gradação de cores – que vai do azul claro ao azul escuro – também nos indica
o grau de complexidade e o nível de desenvolvimento dessas habilidades. Pedagogicamente falando, cada nível da escala
corresponde a diferentes características de aprendizagem: quanto maior o nível (posição) na escala, maior a probabilidade de
desenvolvimento e consolidação da aprendizagem.

Menor 200

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Maior 700

A gradação das cores indica a
complexidade da tarefa.
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ATIVIDADE 4
Trace uma linha correspondente à pro ciência da sua escola sobre a escala no ponto em que
está localizada a média de 2016. Depois de traçar essa linha, responda:

C Em qual padrão de desempenho se encontra a média da sua escola nesse ano?
C De acordo com as médias dos anos anteriores, a escola manteve se no mesmo padrão ou
houve mudança? Caso tenha ocorrido mudança, ela avançou nos padrões ou retrocedeu?

C Observe as competências relacionadas à esquerda da escala de pro ciência. De acordo
com a média da sua escola, registre sobre o desenvolvimento de cada uma das competên
cias avaliadas – é importante observar o que já foi consolidado, o que ainda não foi e o que
está em processo de desenvolvimento. Para isso, observe a explicação sobre as caracterís
ticas da escala de pro ciência, em destaque.
Você encontra a escala de pro ciência interativa no endereço www.saego.caedu f.net.
Nela você pode fazer vários exercícios com diferentes resultados e veri car os padrões de
desempenho, de acordo com cada resultado. Além disso, estão disponíveis exemplos de
itens de acordo com cada padrão de desempenho.

ATIVIDADE 5
Outra interpretação pedagógica dos resultados é identi car as habilidades desenvolvidas, ou
não, pelos grupos de estudantes, de acordo com o padrão de desempenho em que se encontra.
Para isso, volte à Atividade 2 e copie o número de alunos encontrados. Em seguida, vá à seção Pa
drões de desempenho e registre, em cada padrão do quadro abaixo, as habilidades desenvolvidas
por cada grupo de estudantes.
ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

PROFICIENTE

AVANÇADO

Nº de
estudantes

Habilidades
desenvolvidas

C Quais são as diferenças signi cativas no desenvolvimento das habilidades entre os estudantes
desta etapa de escolaridade? Para responder a essa pergunta, você precisa comparar o que
os estudantes de padrões mais avançados desenvolveram em relação aos estudantes aloca
dos nos padrões mais baixos. Registre e discuta com seus colegas sobre suas constatações.
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ALGUMAS DICAS SOBRE O USO DOS RESULTADOS

O QUE FAZER
COM OS DADOS

O QUE NÃO FAZER
COM OS DADOS

MÉDIAS DE PROFICIÊNCIA

Comparar os resultados da sua escola
ao longo dos anos, para a mesma
etapa de escolaridade.

Comparar os resultados das diferentes
etapas de escolaridade, com a mesma
escala de pro ciência, para uma
mesma disciplina avaliada.

Analisar os resultados a partir da
leitura da escala de pro ciência,
observando o signi cado pedagógico
da média, tendo em vista o
desenvolvimento de habilidades e
competências.

Interpretar os resultados como dados
longitudinais.

Comparar os resultados das diferentes
disciplinas.

Tomar a média de pro ciência de
maneira isolada, sem analisá-la com a
ajuda da escala.
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PADRÕES DE DESEMPENHO

Entender que, quando os estudantes
melhoram sua pro ciência, eles
necessariamente avançam nos
padrões de desempenho.

Identi car, em cada disciplina e etapa,
os alunos que têm apresentado
maiores di culdades de aprendizagem.

Reconhecer que a cada padrão
correspondem níveis diferentes de
aprendizagem e usar essa informação
para o planejamento pedagógico.

Entender que os alunos que se
encontram em um padrão de
desempenho em uma disciplina se
encontram no mesmo padrão em
outra.

Entender que os padrões de
desempenho são os mesmos para
todas as etapas e disciplinas avaliadas.

Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais baixo não
são capazes de aprender.
Acompanhar, ao longo do tempo,
se a escola tem tido resultados
semelhantes para cada etapa e
disciplina.
Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais avançado
não necessitam de atenção por parte
do professor e da escola.
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PARTICIPAÇÃO

Acompanhar a participação dos
estudantes nos testes, de modo a
buscar a maior participação possível.

Acreditar que, uma vez que a
participação já esteja elevada, não é
preciso realizar nenhuma ação para
que o percentual aumente ainda mais.

Entender que a participação nos
testes mensura a garantia do aluno de
ser avaliado, decorrência de seu direito
de aprender.
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DADOS CONTEXTUAIS

ISE

Compreender que as condições
socioeconômicas dos estudantes afetam
seu desempenho escolar.
Atribuir apenas às condições
socioeconômicas o resultado da
aprendizagem dos alunos.
Reconhecer que as escolas desempenham
importante papel na aprendizagem dos
estudantes, a despeito de suas origens sociais.

METAS

Monitorar os resultados da escola ao longo do
tempo a partir do alcance de metas.

Planejar ações pedagógicas e de gestão
na escola com base nos resultados.
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Atribuir a di culdade na melhoria dos resultados
apenas à ação de professores e diretores.

Comparar os resultados com os de outras
escolas, sem observar dados de contexto.

Re
su
lt a
do
sp
or
t ur
ma

Re
sul
t ad
os
po
r tu
rm
a

2
Este é o segundo roteiro que completa as orientações para leitura e interpretação dos resultados da
sua escola. Além dos resultados gerais vistos até agora, você tem acesso aos resultados de cada
turma da escola.

Para cada turma, apresentamos os resultados de pro ciência, padrão de desempenho e participação
com base na Teoria da Resposta ao Item TRI e o percentual de acerto por habilidade avaliada com base
na Teoria Clássica dos Testes TCT . É importante conhecer e re etir sobre cada um.

Pro ciência alcançada por cada turma na avaliação do SAEGO 2016,
em Língua Portuguesa.

ATIVIDADE 1
C Analise a pro ciência média das turmas e o padrão em que elas estão localizadas. Há gran
des diferenças de desempenho entre as turmas?

C E entre os turnos, há diferenças?
C Como foi a participação das turmas?
C Dialogue com seus pares e levante possíveis hipóteses para esses resultados.
TURMA3

3

PROFICIÊNCIA
MÉDIA

PADRÃO DE DESEMPENHO
(DE ACORDO COM A MÉDIA)

PARTICIPAÇÃO

Caso haja mais t urmas avaliadas, reproduza os quadros e faça a at ividade cont emplando t odas as t urmas.

Revista do Professor - Língua Portuguesa - 2º Ano do Ensino Fundamental

43

Percentual de acerto nas habilidades avaliadas pelo SAEGO 2016.
ATIVIDADE 2
Depois de conhecer e re etir sobre a pro ciência, o padrão de desempenho e a participação
das turmas é hora de analisar as habilidades avaliadas no SAEGO 2016 e veri car quais apresenta
ram maiores di culdades para os alunos. Analise a pro ciência média das turmas e o padrão em
que elas estão localizadas. Há grandes diferenças de desempenho entre as turmas?

C Identi que, em cada turma, as habilidades que tiveram menos de 50% de acerto.
C Relacione a habilidade descrita e escreva, na frente de cada turma, o percentual de acerto
referente a ela4 .

C No portal da avaliação, observe quantos itens cada estudante acertou em relação a cada
descritor/ habilidade. Observe em quais habilidades o estudante não obteve nenhum acerto.

4
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TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

Caso seja necessário, reproduza os quadros e f aça a atividade cont emplando todos as habilidades que tiveram menos de 50% de acerto.

SAEGO 2016

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO
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Padrões de desempenho
P

ara caracterizar o desenvolvimento de habilida
des e competências, são de nidos padrões de
desempenho estudantil. A partir deles, você, profes
sor, pode enriquecer sua prática docente e organi
zar melhor as intervenções pedagógicas, seja de re
cuperação, reforço ou aprofundamento, de acordo
com o per l cognitivo dos estudantes, identi cado
pela avaliação.
Esta seção contém informações sobre os pa
drões de desempenho e as habilidades e competên
cias alocadas nos intervalos menores da escala. Um

conjunto de níveis constitui um padrão de desem
penho.
Além disso, apresentamos um item exemplar
para cada padrão. Esse item corresponde à avalia
ção de uma das habilidades compreendidas nesse
intervalo. As descrições das habilidades relativas
aos padrões de desempenho de língua portugue
sa estão de acordo com a descrição pedagógica
apresentada pelo CAEd, na análise dos resultados
do SAEGO 2016.

/// Avançado
/// Básico
Padrão de desempenho considerado básico
para a etapa e área de conhecimento
avaliadas. Os alunos que se encontram
neste padrão caracterizam-se por um
processo inicial de desenvolvimento
das competências e habilidades
correspondentes à etapa de escolaridade
em que estão situados.

Padrão de desempenho desejável para a
etapa e área de conhecimento avaliadas.
Os alunos que se encontram neste
padrão demonstram desempenho além do
esperado para a etapa de escolaridade em
que se encontram.

/// Abaixo do Básico
Padrão de desempenho muito abaixo
do mínimo esperado para a etapa de
escolaridade e área do conhecimento
avaliadas. Para os alunos que se
encontram neste padrão, deve ser
dada atenção especial, exigindo uma
ação pedagógica intensiva por parte da
instituição escolar.
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/// Proﬁ ciente
Padrão de desempenho considerado
adequado para a etapa e área do
conhecimento avaliadas. Os alunos que
se encontram neste padrão demonstram
ter desenvolvido as habilidades essenciais
referentes à etapa de escolaridade em que
se encontram.

2º ano do Ensino Fundamental

Abaixo do Básico
ATÉ 350 PONTOS

Menor 200

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Maior 700

/// ATÉ 350 PONTOS

Os estudantes cuja pro ciência localiza se abaixo do ponto 350 da escala de pro ciência encontram se
no padrão de desempenho denominado abaixo do básico. Neste padrão, há ocorrências de habilidades
relacionadas ao eixo da “Apropriação do sistema de escrita”. Essas habilidades dizem respeito tanto ao reco
nhecimento de convenções da escrita – distinguir letras de outros sinais grá cos, por exemplo – quanto à
manifestação da consciência fonológica – identi car, em um texto, rimas.
Entre 250 e 300 pontos da escala de pro ciência, quanto ao reconhecimento de letras, os estudantes
fazem distinção entre a escrita e outras formas de representação, como desenhos, garatujas, formas geo
métricas e/ ou outros símbolos e reconhecem as direções da escrita da direita para a esquerda e de cima
para baixo .
Os estudantes que estão no limite da passagem deste padrão ao seguinte – 300 a 350 pontos da escala
de pro ciência além das habilidades descritas anteriormente, no que diz respeito à apropriação do sistema
de escrita, já demonstram habilidades como: identi car a sílaba inicial e/ ou nal, especialmente em palavras
formadas exclusivamente por silabas no padrão consoante/ vogal CV ; e identi car, em um texto, palavras
que rimam. O desenvolvimento dessas habilidades indica que os estudantes que se encontram neste nível
de pro ciência percebem as relações entre fala e escrita, de forma mais sistemática.
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(P020012G5)

Faça um X no quadradinho da placa onde aparecem somente letras.

Esse item avalia a habilidade de distinguir letras
de outros sinais grá cos. O desenvolvimento dessa
habilidade representa um marco importante para
o processo de alfabetização, uma vez que a com
preensão de que as letras do alfabeto possuem um
traçado especí co, que simboliza sons da fala, con
tribui para que o estudante possa ampliar o entendi
mento em torno do sistema alfabético.
Para resolver a questão proposta pelo item,
o estudante precisa identi car, dentre as placas apre
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sentadas nas alternativas, aquela que contém apenas
letras, entre números e outros símbolos grá cos.
Os estudantes que optaram pela alternativa A, o
gabarito, desenvolveram a habilidade avaliada pelo
item, marcando a alternativa que apresenta a placa
que contém somente letras, “RUA SEM SAÍDA”, di
ferenciando a daquelas que apresentam a combina
ção entre letras e números ou que representam um
símbolo por meio de outros sinais grá cos.

Básico
DE 350 A 400 PONTOS

Menor 200

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Maior 700

/// DE 350 A 400 PONTOS

Os estudantes que estão alocados no padrão básico de 350 a 400 pontos da escala de pro ciência
têm ampliadas as habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita, uma vez que reconhecem
as letras do alfabeto, quando apresentadas isoladamente ou em uma sequência de letras; leem palavras dis
sílabas e trissílabas, especialmente as paroxítonas, quando formadas exclusivamente por sílabas no padrão
canônico CV e leem frases com estrutura sintática simples sujeito/ verbo/ complemento .
Ocorre neste intervalo a habilidade relacionada a implicações do suporte, do gênero e do enunciador.
Os estudantes reconhecem os gêneros textuais que circulam em diferentes instâncias sociais, em contextos
mais imediatos da vida, como por exemplo, receita, convite e bilhete.
Tal constatação indica que estes estudantes desenvolveram habilidades iniciais de leitura de palavras,
sendo um marco importante de seu processo de alfabetização.
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(P020042G5)

Veja a figura abaixo.

Qual é o nome dessa figura?

CANECA
CAVERNA
GAVETA
QUARENTA

Esse item avalia a habilidade de relacionar palavra
à gura e vice versa. Como parte de um processo
complexo e multifacetado, a leitura de palavras con
tribui para a fase inicial de alfabetização porque não
se reduz à simples decodi cação das sílabas que a
formam. O fato de os distratores serem escolhidos
por critérios fonológicos, considerando ainda aspec
tos como a composição silábica, o posicionamento
da sílaba tônica e a extensão, coloca níveis de di cul
dade que podem in uenciar na realização da tarefa
proposta pelo item.
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Nesse caso, trata se de uma palavra trissílaba e
paroxítona, característica da maior parte das palavras
que compõem o vocabulário da língua portuguesa.
Além disso, a palavra é formada por sílabas canôni
cas, fato que pode ter contribuído para facilitar a re
solução do item.
Os estudantes que optaram pela alternativa A, o
gabarito, provavelmente leram integralmente as pa
lavras apresentadas nas alternativas, atribuindo sen
tido às mesmas para, então, identi car que aquela
que nomeia a gura que serve de suporte para a ta
refa proposta pelo item é a palavra “CANECA”.

Pro ciente
DE 400 A 500 PONTOS

Menor 200

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Maior 700

/// DE 400 A 500 PONTOS

Os estudantes do padrão pro ciente situam se na faixa de 400 a 500 pontos da escala de pro ciência.
Neste padrão, os estudantes ampliam as habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita, assim
como às de implicações do suporte, do gênero e do enunciador. Ocorrem ainda habilidades iniciais relacio
nadas ao eixo dos procedimentos de leitura.
Os estudantes com pro ciência entre 400 e 450 pontos identi cam uma mesma palavra escrita em
diferentes padrões grá cos de imprensa ou cursiva, representada na letra maiúscula ou minúscula e inter
pretam textos que articulam elementos verbais e não verbais, como histórias em quadrinhos e tirinhas.
Aqueles que estão no limite da passagem deste padrão de desempenho ao seguinte entre 450 e 500
pontos – leem palavras formadas por sílabas não canônicas e resolvem tarefas que envolvem a habilidade
de localizar informação explícita que se encontra na superfície textual , em textos curtos de gêneros que
circulam em diferentes instâncias sociais.
Em seu conjunto, o desenvolvimento das habilidades neste padrão de desempenho caracteriza um leitor
que lê e interpreta pequenos textos com alguma autonomia.
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Veja a palavra abaixo.
DENTE
Faça um X no quadradinho onde aparece a palavra que você viu escrita de
outra forma.

banda
dente
panda
pente

Esse item avalia a habilidade de identi car uma mes
ma palavra escrita em diferentes padrões grá cos. Essa
habilidade é necessária já que, em seu cotidiano, o estu
dante tem contato com palavras grafadas em diferentes
padrões grá cos e precisa reconhecê las.
Para resolver a tarefa proposta pelo item, o estudan
te terá que identi car, dentre as alternativas, aquela que
apresenta outra forma de grafar a palavra “DENTE”, escri
ta no suporte com letra maiúscula e de imprensa.
Os estudantes que assinalaram a alternativa B, o ga
barito, identi caram corretamente, dentre as palavras das
alternativas, aquela que traz a palavra “DENTE” na sua re
presentação em letra de imprensa minúscula.
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Avançado
ACIMA DE 500 PONTOS

Menor 200

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Maior 700

/// ACIMA DE 500 PONTOS

A principal característica dos estudantes que apresentam pro ciência compatível com o padrão de de
sempenho avançado é o fato de terem desenvolvido habilidades de leitura, além daquelas esperadas para
a etapa de escolarização em que se encontram. Este padrão abriga vários níveis de desempenho, portanto,
as habilidades descritas apresentam diferentes estágios de complexidade, a depender do nível em que se
encontram os estudantes.
Os estudantes com pro ciência entre 500 e 550 pontos, com relação ao eixo de apropriação do sistema
de escrita, ampliam sua habilidade de identi car rimas, localizando as que aparecem distantes em um texto.
Além disso, ampliam a habilidade de identi car as sílabas de uma palavra, nesse caso a sílaba medial. Com
relação aos procedimentos de leitura, os estudantes ampliam a habilidade de localizar informação explícita,
expressa literalmente, em um texto verbal de extensão média. Esses estudantes também realizam tarefas
relacionadas às habilidades de reconhecer uma informação implícita em um texto verbal e o assunto de
textos de gêneros familiares.
Aqueles que possuem pro ciência entre 550 e 600 pontos, no que diz respeito às implicações do supor
te, do gênero e/ ou enunciador e de procedimentos de leitura, ampliam a habilidade de reconhecer gêneros
de textos comuns na esfera escolar, como anúncio, poema e cartaz e de localizar informação explícita, de
forma literal, em texto longo, respectivamente.
A partir dos 600 pontos, os estudantes ampliam suas possibilidades de leitura no que se refere aos proce
dimentos de leitura de textos. Neste padrão, há ocorrência de habilidades de localizar informação explícita,
de forma parafraseada, em textos curtos.
Observa se, portanto, que as principais conquistas a partir deste nível de pro ciência dizem respeito à
capacidade de interagir com os textos, percebendo as relações existentes entre as diferentes partes que os
constituem.
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Leia o texto abaixo.
SE
SE O CAVALO TIVESSE ESCAMAS,
RABO DE PEIXE, BARBATANAS,
SERIA UM PEIXE-CAVALO
TROTANDO PELOS CAMINHOS
OU UM CAVALO-MARINHO?
SE O CAVALO-MARINHO
TIVESSE MÃOS COMO UM MACAQUINHO,
PULARIA DE GALHO EM GALHO
COMENDO BANANAS E COQUINHOS?
ROBATTO, Sônia. Uma hiﬆória para cada dia: janeiro. Coleção: Naná nenê. São Paulo: Globo Cochrane, 1993, s/p. Fragmento. (P020224G5_SUP)

(P020224G5)

Nesse texto, as palavras que rimam são

BANANAS – COQUINHOS.
CAVALO – MACAQUINHO.
ESCAMAS – BARBATANAS.
MACAQUINHO – BANANAS.

Esse item avalia a habilidade de identi car rimas.
Essa é uma habilidade que contribui com o proces
so de alfabetização, pois permite que o estudante
perceba que semelhanças na pronúncia de palavras
correspondem a semelhanças na escrita.
Para acertar o item, os estudantes devem realizar
a leitura integral do texto, a m de que sejam iden
ti cadas as sonoridades das palavras. Em seguida, é
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necessário analisar as apresentadas nas alternativas
para perceber qual é o par de palavras que terminam
com as mesmas sílabas.
Os estudantes que assinalaram a alternativa C, o
gabarito, demonstraram ter desenvolvido a habilida
de avaliada pelo item, por terem reconhecido, den
tre as alternativas propostas, que as palavras “ESCA
MAS” e “BARBATANAS” rimam.

Sugestões para a prática pedagógica
Depois de conhecer e analisar os resultados
da sua escola e de suas turmas, é hora de pensar
em metas e estratégias que visem à melhoria dos
resultados alcançados, tendo como referência o
projeto político pedagógico da escola.
Esta seção apresenta algumas sugestões pe
dagógicas que podem contribuir para aprimorar a
qualidade do trabalho docente.

Antes de iniciar um planejamento escolar, inde
pendente da fase em que estamos, devemos estar
sempre atentos a uma perspectiva formativa, cujo
foco é o processo e a aprendizagem dos estudan
tes. Além disso, temos que considerar a exibilida
de do projeto político pedagógico e a possibilida
de de mudanças no planejamento escolar sempre
que for necessário.

1

Coletar e conhecer os materiais de orientação para sala de aula.

2

Comparar descritores/ habilidades avaliadas nos testes do SAEGO 2016
com os conteúdos abordados e avaliados em sala de aula.

3

Elaborar o Plano de curso, com os conteúdos que devem ser trabalhados
durante o ano.

4

Comparar os resultados das avaliações internas com os resultados das
avaliações externas.

5

Relacionar os dados das avaliações com os conteúdos indicados no Plano
de curso.
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1

Coletar e conhecer os materiais de orientação para sala de aula.

Vamos reunir os materiais de orientação do trabalho escolar:

Orient ações
curriculares

Livros e out ros
mat eriais didát icos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D4

D5

D6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mat riz(es) de
ref erência
da avaliação

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

É preciso conhecer, estudar e esmiuçar as orientações curriculares, que fundamentam o trabalho peda
gógico na escola, bem como a s matriz es de referência, que fundamenta m a elaboração dos testes da
avaliação em larga escala. Os livros didáticos e outros materiais são importantes no apoio ao trabalho em
sala de aula.
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2

Comparar descritores/ habilidades avaliadas nos testes do SAEGO 2016 com os conteúdos
abordados e avaliados em sala de aula.

Vamos partir de um exemplo hipotético. Mas você deve seguir o que está previsto nas orientações cur
riculares de seu estado:

ORIENTAÇÕES CURRICULARES

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

1. Compreender as diferenças entre a escrita alfabética e
outras formas grá cas.
Reconhecer as letras do alfabeto.
2. Dominar convenções grá cas:
M Compreender a orientação e o alinhamento da
escrita da língua portuguesa.
M Compreender a função da segmentação dos
espaços em branco e da pontuação de nal de frase.
3. Conhecer o alfabeto:
M Compreender a categorização grá ca e funcional
das letras.
M Conhecer e utilizar diferentes tipos de letras (de
forma e cursiva).
4 . Consciência fonológica.
M Contar sílabas de uma palavra ouvida ou com base
em uma imagem (canônica ou não canônica).
M Identi car a sílaba inicial, nal ou medial de uma
palavra (canônica ou não canônica).
M Identi car palavra iniciada por uma letra com uma
única realização sonora/ fonética.
M Identi car palavra ou gura que tenha mais de uma
realização sonora/ fonética.
5. Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou outros padrões silábicos como
vogal, consoante, consoante, vogal; consoante, vogal,
vogal.
M Relacionar palavra à gura ou vice-versa.
M Associação de textos formados por uma única frase
à imagem que os representem.

Identi car letras entre desenhos, números e
outros símbolos grá cos.

Identi car as direções da escrita.

Reconhecer as diferentes formas de grafar uma
mesma letra ou palavra.

Identi car a unidade palavra em frases.

Identi car o número de sílabas de uma palavra.

Identi car sílabas de uma palavra.

Identi car variações de sons de grafemas.

Ler palavras formadas por diferentes padrões
silábicos.

Ler frases.
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Elaborar o Plano de curso, com os conteúdos que devem ser trabalhados durante o ano. Essa
organização deve seguir o planejamento (p. ex.: bimestral, trimestral...)

3

Antes de partir para o planejamento de cada aula, você deve organizar os conteúdos que serão abor
dados em sala de aula, durante todo o ano letivo. Para isso, vamos seguir o exemplo e destacar conteúdos
considerados importantes para o desenvolvimento das habilidades destacadas:
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Comparar os resultados das avaliações internas (dados como frequência às aulas, nota de
provas, parecer, relatório e trabalho individual e em grupo) com os resultados das avaliações
externas (dados como participação, pro ciência, padrão de desempenho, percentual de acerto por
habilidade).

4

C Como os estudantes da s sua s turma s vêm desenvolvendo os conteúdos previstos em sala de aula?
C Você sente necessidade de modi car as estratégias de ação e planos de aula para um melhor desenvol
vimento dos estudantes em relação a esses conteúdos?
Para isso, recorra aos resultados das avaliações.

AVALIAÇÃOINTERNA
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QUAIS RESULTADOS?
QUAIS AVALIAÇÕES?
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DADOS DA
AVALIAÇÃO
EXTERNA
SAEGO

ESCOLA
AVALIAÇÃO EXTERNA
RESULTADOS DA ESCOLA NO SAEGO 2016
Retome a coleta e a análise que você fez sobre os resultados da sua escola
e de cada turma na seção Resultados alcançados em 2016.
Consulte também os resultados dos seus estudantes no portal da avaliação.
A seguir, faça o que se propõe na Etapa 5.
1 Trata-se de um exemplo hipot ético. Você deve ut ilizar os dados da(s) sua(s) turma(s) para realizar essa at ividade.
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5

Relacionar os dados das avaliações com os conteúdos indicados no Plano de curso.

/// PARTE A C Resultados da Escola
Observe as competências e as habilidades desenvolvidas e em desenvolvimento pelos estudantes,
com base na pro ciência média da escola, percentual de acerto das habilidades da escola e diagnóstico
interno escola e turmas .

UM OLHAR PARA OS
DIFERENTES DADOS

DIAGNÓSTICO DA
ESCOLA

Parecer da Escola
. Escola e Turmas .

Relacione as informações coletadas
nas duas avaliações:

Com base nos resultados das avaliações internas, identi que, junto com
seus pares, as principais di culdades
apresentadas pelos estudantes em
relação aos conteúdos desenvolvidos
durante o ano letivo. Para isso, utilize
as notas e relatórios.

M São resultados similares?
M As di culdades apresentadas em
sala de aula são as mesmas que
aquelas apresentadas na avaliação
do SAEGO 2016?
M Junto com os seus colegas,
levante hipóteses para o que
vocês identi caram.

De acordo com a pro ciência média
da escola e o percentual de acerto
por descritor/ habilidade das turmas,
identi que em quais habilidades os
estudantes demonstraram maiores
di culdades.

Retome o Plano de curso e relacione
conteúdos e habilidades que não foram
desenvolvidos de modo apropriado:
- Conteúdo 1
Habilidade A - resultados
Habilidade B - resultados
...
- Conteúdo 2
...

PROJ ETO POLÍTICOPEDAGÓGICO

Plano de ação da Escola
Os conteúdos podem ser relacionados
às habilidades não desenvolvidas?
SIM!
Então vamos pensar em planos de
ação para o desenvolvimento conjunto
desses conteúdos, competências e
habilidades.
NÃO!
Os planos de ação devem ser elaborados
para cada conteúdo. Vamos car atentos
para não desenvolver planos de ação
para uma única habilidade, mas para
um conjunto delas, relacionadas a um
determinado conteúdo proposto nas
orientações curriculares.
Lembre-se de que todo o planejamento
da escola é coletivo e tem como referência o projeto político-pedagógico!
É importante compreender a relação
entre as orientações curriculares e
as habilidades avaliadas pelo SAEGO.
As hipóteses levantadas no diagnóstico poderão ajudá-lo nessa tarefa.
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Esses dados já estão
prontos. Basta você
consultar as atividades
propostas nos roteiros de leitura
e interpretação dos resultados
alcançados.

/// PARTE B C Resultados dos estudantes
Observe as habilidades e as competências desenvolvidas e em desenvolvimento pelos estudantes da
escola, com base na distribuição desses estudantes por padrão de desempenho, no percentual de acerto
dos itens de cada estudante e no diagnóstico interno dos estudantes.

DIAGNÓSTICO DOS
ESTUDANTES

PLANO DE AÇÃO DO
PROFESSOR

O próximo passo será elaborar um plano de ação de acordo com o desempenho dos estudantes. Para isso, utilize o diagnóstico já realizado por você
nas Atividades 1 e 2 dos resultados
das turmas.

De acordo com o padrão de desempenho em que se encontram, os estudantes apresentam di culdades que
requerem intervenções de Recuperação, Reforço ou Aprofundamento.
Ao pensar na sua sala de aula, você
deve propor um plano de ação que
contemple intervenções orientadas
para estudantes com diferentes níveis
de desenvolvimento de habilidades e
competências.

EXEMPLO

Agora é possível elaborar um planejamento pedagógico com base no Plano
de Ação da Escola e no PPP, observando as competências e habilidades
ainda não desenvolvidas pelos estudantes.
Apresentaremos, a seguir, alguns
exemplos de habilidades, relacionadas
às respectivas competências, acompanhadas por atividades pedagógicas
e itens de avaliações em larga escala
que abordam essas habilidades. É importante ressaltar que o trabalho com
os conteúdos curriculares pode ser
reformulado durante o ano letivo, com
vistas ao desenvolvimento pleno das
habilidades esperadas para cada etapa de escolaridade.
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Professor (a), as atividades sugeridas para desenvolver as habilidades apresentadas anteriormente
estão relacionadas aos eixos da oralidade, análise linguística (leitura) e escrita. Através desses eixos
pretende- se desenvolver habilidades elementares ao processo de alfabetização.
A proposta é que as tarefas sugeridas não sejam desenvolvidas em um bimestre apenas, mas sim
retomadas a partir de textos de diferentes gêneros ao longo do ano.

I. ATIVIDADE EM SALA DE AULA

OS BICHOS TAMBÉM SONHAM
O TAMANDUÁ SONHA COM UM BICHO DE ORELHAS COMPRIDAS.
O COELHO SONHA COM UM BICHO QUE TEM O NARIZ EM FORMA DE TROMBA.
O ELEFANTE SONHA COM UM BICHO QUE FICA MERGULHADO COM AS ORELHAS, OS OLHOS E
O NARIZ FORA D’ÁGUA.
O HIPOPÓTAMO SONHA COM UM BICHO DE PESCOÇO COMPRIDO.
A GIRAFA SONHA COM UM BICHO QUE SÓ TEM DUAS PATAS E DOIS DEDOS EM CADA UMA.
O AVESTRUZ SONHA COM UM BICHO QUE TEM UMA BOLSA NA BARRIGA.
O CANGURU SONHA COM UM BICHO COM UMA BOCA EM FORMA DE TROMBA.
A ANTA SONHA COM UM BICHO CASCUDO.
O TATU SONHA COM UM BICHO DE LÍNGUA COMPRIDA.
E O TAMANDUÁ TAMBÉM É UM SONHO.
Autora: Andréa Daher
Ilustrador: Zaven Paré
Editora: Martins Fontes
O livro “Os bichos também sonham” compõe o acervo dos livros disponibilizados pelo Ministério da Educação pelo Programa Nacional de Biblioteca na
Escola (PNBE).
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1º Momento: Preparando- se para a leitura, mobilizando estratégias de
antecipação.
ORALIDADE
Professor a , essa atividade explora a oralidade, observando o conhecimento extralinguístico do estu
dante sobre os sonhos a partir de seu imaginário, relacionando realidade e fantasia por meio da ideia de
que “Os bichos também sonham”. Nesse caso, atente para os conhecimentos prévios do estudante sobre o
tema e também sobre questões relacionadas à forma do suporte livro de literatura capa, contracapa, autor,
ilustrador, editora, título .

1.1 CONVERSANDO SOBRE SONHO
» Você sabe o que é um sonho?
» Você se lembra de algum sonho que teve? Conte-o para a turma.
» Às vezes a gente pode sonhar acordado? Isso já aconteceu com você?
» Para você, os bichos podem sonhar como a gente sonha?
» Com o que os bichos podem sonhar?
M As respostas são pessoais. É importante deixar que os estudantes exponham suas hipóteses sobre o conteúdo do livro.
Não existem respostas certas ou erradas para essas questões.

1.2 OBSERVANDO A ILUSTRAÇÃO DA CAPA DO LIVRO “OS BICHOS TAMBÉM SONHAM”
» Do que você acha que esse livro vai tratar?
» Que bicho você acha que é esse?
M As respostas são pessoais. É importante deixar que os estudantes exponham suas hipóteses sobre o conteúdo do livro.
Não existem respostas certas ou erradas para essas questões.

1.3 OBSERVANDO OS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
» Na capa, aparecem alguns nomes além do título. Você sabe que nomes são esses?
M Neste caso, é importante que os estudantes observem que, na capa, além do título, aparecem os nomes do autor, do
ilustrador e da editora.

Após a conversa sobre esses pontos e outros que porventura surgirem, realize uma leitura oral do texto e
atente aos elementos que permitem sua uidez a entonação da voz, o uso adequado dos sinais de pontua
ção, o tom de voz . Também é importante criar um ambiente favorável à leitura: reservar um momento do
dia especialmente para este m, de preferência que não seja nos minutos nais da aula; preparar os estudan
tes para receberem a história, motivando os para isso; criar um ambiente confortável para ouvir a história.
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2º Momento: Lendo uma história
LEITURA ORAL DO LIVRO DE LITERATURA
M Explore as ilustrações, envolvendo os estudantes durante o momento de contação, criando expectativas que seduzam
o leitor.

3º Momento: Retomando a leitura
3.1 ATIVIDADE DE RECONTO
Após a leitura oral do livro, proponha que os estudantes retomem suas hipóteses iniciais sobre a história,
principalmente as relacionadas aos sonhos dos bichos. A ideia central aqui é a de que os estudantes possam
con rmar ou refutar suas hipóteses iniciais após conhecerem o conteúdo do livro.
Reconte a história, se os estudantes solicitarem, ou convide os a recontá la. Esse movimento de reconto
costuma agradar aos estudantes, que continuam estabelecendo relações de sentido com o texto literário.
Essa atividade possibilita a apropriação da linguagem escrita, auxiliando na formulação de sínteses e desen
volvendo inclusive uma escuta atenta ao outro e a ampliação do repertório linguístico dos estudantes. O
reconto pode provocar o mesmo fascínio de quando a história foi ouvida pela primeira vez. Trata se de uma
estratégia que forma leitores contadores de histórias e mediadores de leituras.
Ofereça o livro para que os estudantes façam esse reconto e esclareça que, mesmo sem saber ler o tex
to sozinhos ainda, eles podem se apoiar nas imagens para recontar o que lembram da história. Essa é uma
estratégia importante para que os estudantes possam se apropriar do vocabulário da história, fazendo uso,
em seu reconto, de palavras que muitas vezes não conhecem ou usam pouco.

3.2 ATIVIDADE ORAL
» O que você entendeu da leitura desse texto?
» O que mais chamou sua atenção?
» De que parte mais gostou? Por quê?
» Teve alguma parte do texto de que não gostou? Por quê?
M As respostas são pessoais. É importante deixar que os estudantes exponham sua síntese sobre o conteúdo do livro.
Não existem respostas certas ou erradas para essas questões.

3.3 ATIVIDADE ESCRITA 1
A atividade proposta aqui é a de registrar por escrito as interações orais dos estudantes sobre o que en
tenderam da leitura. Sugerimos que essa escrita seja registrada em um papel pardo e que você, professor a ,
convide os estudantes, em pequenos grupos, para desenharem tanto nas margens quanto ao nal do cartaz.
Explore oralmente as respostas dadas às duas últimas perguntas propostas: de que parte mais gostou e
de qual não gostou. Atente para as explicações, mediando as discussões para que os estudantes percebam

64

SAEGO 2016

se gostaram dos mesmos sonhos ou de sonhos diferentes. Crie outro quadro no qual possam exprimir suas
opiniões sobre a história ouvida e outras contadas ao longo da Unidade.

GOSTEI MUITO!

GOSTEI!

NÃO GOSTEI!

3.4 ATIVIDADE ESCRITA 2
Escrita coletiva de frase.
Professor a , proponha à turma a escrita coletiva de uma frase em que apareça um dos bichos da história
“Os bichos também sonham”. Durante essa escrita coletiva, solicite que os estudantes falem as frases em
voz alta. Na sequência, peça que soletrem as palavras que irão compor a frase e, enquanto forem soletran
do, questione os sobre quais letras ou sílabas usar. Anote no quadro, realizando a leitura com os estudantes
à medida que a frase for sendo construída. Ao nal, proponha que todos registrem no caderno a frase e a
ilustrem.
Sugerimos que cada estudante da turma tenha um caderno de anotações sobre as histórias que ouvem.

3.5 ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA
Leia a frase abaixo:
A ANTA SONHA COM UM BICHO CASCUDO.
Peça que os estudantes leiam a frase em voz alta. Em seguida, pergunte:
» Quantas palavras formam a frase?
M A frase é formada por sete palavras. Em geral, os estudantes tendem a não considerar os artigos como palavras,
especialmente quando têm apenas uma letra, como no caso da frase apresentada.
» Quantas letras formam cada uma das palavras?
M Para realizar esta atividade, faça uma lista das palavras no quadro e registre o total de letras à frente de cada uma.
» Pergunte qual das palavras é formada por três sílabas e peça que os estudantes a registrem no caderno. Em seguida,
peça que localizem, na frase, a palavra trissílaba – CASCUDO – e que circulem a sílaba medial dessa palavra.
» Agrupe, juntamente com os estudantes, as palavras que possuem o mesmo número de letras (5): sonha e bicho.
» Depois, peça que os estudantes observem as outras palavras e que identi quem quais delas têm mais do que cinco
letras, e quais têm menos de cinco letras. Organize-as para que eles possam visualizar as diferenças e as semelhanças.

Professor a , essas atividades contribuem para o desenvolvimento das habilidades de ler palavras e
frases com estrutura sintática simples, que os estudantes que se encontram nos padrões mais elemen
tares ainda não desenvolveram. Trata se de uma tarefa desa adora para os estudantes alocados nesses
padrões, mas que pode também trazer contribuições para aqueles que se encontram nos demais padrões
de desempenho.
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