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APRESENTAÇÃO 

 

 Este caderno pedagógico, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, no ano de 2014, se justifica num olhar criterioso em relacionar a 

aprendizagem escolar à avaliação que é feita nas disciplinas existentes no Currículo 

Básico (Matriz Curricular). 

 Todas as escolas fazem avaliação e utilizam vários instrumentos, porém 

podemos observar claramente que apesar de todas as intervenções avaliativas, os 

resultados não refletem a realidade em relação à apropriação dos conteúdos. 

 Por esta razão, há necessidade de repensar a avaliação escolar de forma que 

ela verifique a apropriação do conhecimento pelos estudantes que são avaliados e 

aprovados, porém ao se depararem com a avaliação do Sistema de Avaliação 

Escolar do Paraná - SAEP não atingem o básico desejado. Diante do exposto, a 

nossa preocupação é entender o porquê desta dicotomia. 

 A avaliação escolar não possui apenas a função de avaliar os educandos, ela 

deve avaliar os objetivos, as metodologias adotadas pelo professor, principalmente 

para que ele se auto avalie como um ir e vir visando a melhoria na qualidade 

metodológica do ensinar, para que realmente aconteça o aprender. Desse modo, a 

avaliação não deve ser classificatória, mas que diagnostique o aluno pela sua 

própria caminhada, ou seja, acumulando longitudinalmente todo o crescimento do 

saber por ele mesmo. 

 Este caderno pedagógico será dividido em 3 unidades. 

 A unidade I trata dos fundamentos históricos sobre o Tema, “Um novo olhar 

sobre a avaliação para o resgate da aprendizagem escolar” explorando como a 

avaliação vem acontecendo ao longo dos anos, seus interesses e implicações à vida 

dos alunos e da sociedade e do sistema ao qual está inserida. 

 A unidade II aborda a teoria de Saviani e a Didática de Gasparin, observando  

como vem acontecendo a avaliação nas escolas e quais consequências para os 

alunos ao longo dos anos, além de discutirmos possibilidades de mudanças avanços 

para que de fato que com o ensinar aconteça o aprender. Trata dos problemas de 

apropriação de conteúdos por parte dos estudantes, analisando os pré-requisitos e 

os objetivos quanto à aprendizagem dos conteúdos, além de realizar atividades que 



6 
 

visem por em prática a didática de Gasparin e elaboração de um plano de aula para 

observação do rendimento escolar. 

 A unidade III traz conhecimentos sobre a prova SAEP. Os professores e 

equipe pedagógica poderão conhecer como as questões são elaboradas e como 

ocorre essa avaliação, além de ter em mãos dados referentes à sua escola. Nesta 

unidade também os professores farão atividades referentes à elaboração de 

questões que podem ser utilizadas em sala de aula. 
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UNIDADE I 
 

 

1. A AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUA HISTÓRIA 

 

 O livro Avaliação, Sociedade e Escola: fundamentos para reflexão, fruto de 

discussões internas levadas à Secretaria de Estado da Educação do Paraná sob a 

consultoria da Professora Doutora Lizia Helena Nagel, faz um recorte histórico sobre 

avaliação quando diz que o homem não vive sem fazer comparações, avaliações.  

 Numa visão grega, diante do que expõe Nagel (PARANÁ,1985), o homem é 

um animal racional, e o que nele deve ser aprimorado é o discurso, a argumentação, 

a retórica, a arte de bem falar e de pensar. No período Feudal, o homem só é 

racional porque Deus lhe deu uma alma, portanto o processo educativo dirige-se ao 

aprimoramento espiritual e religioso.  

 Na modernidade Nagel (PARANÁ, 1985) destaca a importância dada ao 

trabalho como fonte de riqueza para melhorar as condições de vida de todos os 

homens, mas quando o homem dominou a produção nos séculos XVIII e XIX, a 

desigualdade entre os homens ficou mais pontual, pois passa a existir uma 

contradição entre a riqueza social e a miséria acumulada. Em cada período, o 

ensino e a avaliação seguiram o modelo de produção e de sociedade que lhe era 

conferido.  

Neste processo de ensino, avaliar não se limita apenas aos estudantes em 

sala de aula, mas sim como uma analise do “todo” dentro e fora das escolas. As 

provas e os testes contribuem para o fracasso escolar ao invés de analisar os 

resultados obtidos pelos alunos. O Processo Educativo envolve toda a sociedade 

vigente e o coletivo escolar. A auto avaliação do professor ocorrerá de forma 

constante com o intuito de atingir a apropriação dos conteúdos. 

 

A avaliação começa, pois, dentro da escola, sobre o mundo fora da escola. 
E nesse processo de questionamento sobre o mundo fora da escola, a 
avaliação, antes de ser técnica de avaliar alunos, é um procedimento para 
fazer com que cada educador se pergunte o que sabe, realmente, sobre o 
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mundo dos homens. E não só: pergunte-se, também o que anda avaliando 
(NAGEL, 1985, p.20). 

 

A análise de como acontece a avaliação em sala de aula e quais dificuldades 

dos professores enfrentam em relação aos alunos são de grande relevância para 

aprofundarmos nossos estudos. 

 

 

1.1 OBJETIVOS QUANTO À AVALIAÇÃO ESCOLAR E AUTOAVALIAÇÃO 

 

O professor se vê responsável pelo processo de ensinar e não compreende 

que a autoavaliação crítica deve ocorrer não como forma de repreender-se ou 

causar constrangimento diante de si e dos colegas de trabalho, mas sim para 

promover uma educação de qualidade em que os estudantes se apropriem dos 

conhecimentos propostos. 

 

A desvalorização por boa parte dos professores dos conhecimentos que os 
alunos trazem de sua vivência no cotidiano faz com que muitas vezes estes 
fiquem quase que totalmente desmotivados para a aprendizagem. Se o 
aluno não conseguiu apreender os conhecimentos e competências que a 
instituição pretendia que ele o fizesse, é classificado como fracassado. 
(SANTOS, 2007, p.1). 

 

 O professor precisa ter bem definido os objetivos quanto aos resultados 

avaliativos, de forma que os mesmos não excluam os estudantes e sim os incluam 

no processo de ensino. 

 Imagine da seguinte forma: Quando você vai com sua família a um parque 

aquático, quais são seus objetivos em relação a este passeio? O que você precisa 

saber para que aconteça esse passeio? Quais são as condições que favorecem 

para atingir esses objetivos? Que tipo de avaliação você faz ao chegar ao final do 

passeio? Em que podemos melhorar para o próximo passeio? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Em educação devemos avaliar da mesma forma, por isso precisamos ter bem 

definidos os objetivos dos conteúdos para assim estabelecermos métodos que 

façam com que os estudantes se apropriem realmente dos conhecimentos. 

 

A avaliação é a corporificação, a objetivação de uma intenção. [...] Jamais 
se avalia pelo prazer de avaliar. Avalia-se, por exemplo, para responder às 
exigências de normas e de regulamentos. Avalia-se para aprovar e reprovar 
alunos, para selecionar alunos “fortes”. Avalia-se também, para prosseguir, 
com mais segurança, objetivos que podem estar sendo perdidos nos meios 
de um processo qualquer. Avalia-se para se chegar mais rapidamente ao 
lugar que se pretende aportar. Avalia-se para não se perder tempo ou para 
não se despender mal o tempo. Pode-se avaliar, enfim, para tomar-se uma 
decisão sobre quais são os trabalhos pedagógicos realmente úteis e 
necessários no processo de transformação da sociedade. Pode-se pois, 
avaliar, para ensinar melhor. (PARANÁ, 1985, p.24). 

 

 Para Luckesi o ato de avaliar mostra seus efeitos positivos, suas fragilidades, 

assim como as necessidades de correção, ou seja, a ação planejada da escola está 

a serviço de um projeto pedagógico. 

Só assim nós professores entenderemos o que é avaliar e qual o seu valor 

real: que a avaliação não é um processo para classificar, mas para verificar o que os 

alunos aprenderam e não aprenderam e assumirmos nosso papel de professor 

mediador da aprendizagem. 

Como professor, você conhece os objetivos e metodologias adequadas para 

avaliar os conteúdos aplicados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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1.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avalição serve para observarmos o rendimento dos alunos em relação a 

apropriação dos conteúdos objetivados pelo professor durante o planejamento 

escolar. Para isso são necessários a utilização de alguns instrumentos que irão 

facilitar no levantamento de informações que auxiliarão o professor no diagnóstico 

do andamento da aula e autoavaliação para estabelecer novos meios e métodos 

para a retomada dos conteúdos.  

Segundo Luckesi, o que costumamos chamar de avaliação, na realidade, são 

instrumentos de coleta de dados para a avaliação. Ou seja, aplicar provas, testes e 

realizar tarefas não é avaliar, e sim coletar informações que podem subsidiar a 

avaliação. 

O ato de avaliar se torna limitado sem a utilização destes instrumentos, 

ficando comprometida a avaliação e consequentemente refletirá parcialmente o que 

o aluno aprendeu. 

Antes de mais nada o professor deve utilizar-se de alguns instrumentos que o 

auxiirão em todo o processo, como por exemplo: observação, entrevistas, 

dinâmicas, podendo também fazer um arquivo com os dados relevantes sobre os 

alunos, para depois ao se utilizar de um instrumento é preciso analiar se ele trará 

resultados sobre os objetivos da avaliação. 

Os testes e provas devem ser elaborados com cautela e clareza focado nos 

objetivos de aprendizagem. Cada questão deve valer de acordo com o seu grau de 

dificuldade. Nada de utilizar “artimanhas” para confundir e pressionar os alunos, 

criando um clima tenso contribuindo para o não aproveitamento do conteúdo e 

distanciando ainda mais o professor dos alunos. 

Após Pela utilização desses instrumentos, o professor precisa tabular os 

resultados e ao final comparar com os resultados desejados, afim de redirecionar o 

trabalho educativo. O mais importante em todo esse processo é a apropriação dos 

conteúdos pelos alunos e não só o lançamento das notas e cumprimento dos 

conteúdos bimestrais estabelecidos. 
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1.3 O QUE SÃO AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E OS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E QUAIS SEUS OBJETIVOS?  

 

 

Para melhor elucidarmos as questões levantadas, pesquisamos no site: 

Todos pela Educação o estudo que Lucas Rodrigues faz sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs), 

afirmando que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias 

para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos 

sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são 

diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo Governo Federal e não 

obrigatórias por lei. 

Elas buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que 

conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, sem deixar de levar em 

consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos e nortearão os 

currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica 

comum. As Diretrizes Curriculares procuram preservar a autonomia da escola e da 

proposta pedagógica, flexibilizando a construção do currículo de acordo com as 

necessidades específicas do cotidiano institucional e da comunidade escolar 

(RODRIGUES, 2012). 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

 

1. De um modo geral, como você analisa a Avaliação Escolar em sua escola?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2. Como você avalia a importância dada ao tema Avaliação Escolar na sua escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Existe uma avaliação escolar inclusiva ou exclusiva, que retém, desmotiva e leva 

o aluno ao fracasso pessoal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. A avaliação escolar reflete a apropriação dos conteúdos aplicados aos 

estudantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. E em sua disciplina, como, quando e porque você utiliza a avaliação escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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6. Você como professor, está satisfeito com o tipo de avaliação adotado pela escola 

ou é refém de um sistema top down? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Na sequência apresentaremos o Vídeo Estudo Errado de Gabriel o Pensador 

para levantarmos questionamentos sobre Avaliação 

 

 

 

Estudo Errado 

Gabriel O Pensador 

 

[...] 

Eu tô aqui pra quê? 

Será que é pra aprender? 

Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 

Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 

Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 

A professora já tá de marcação porque sempre me pega 

Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas 

E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo 

[...] 

Manhê! Tirei um dez na prova 

Me dei bem, tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 

Decorei toda lição 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/
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Não errei nenhuma questão 

Não aprendi nada de bom 

Mas tirei dez (boa filhão!) 

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

Decoreba: esse é o método de ensino 

Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino 

Não aprendo as causas e conseqüências só decoro os fatos 

Desse jeito até história fica chato 

Mas os velhos me disseram que o "porque" é o segredo 

Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo 

Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente 

Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente 

E sei que o estudo é uma coisa boa 

O problema é que sem motivação a gente enjoa 

O sistema bota um monte de abobrinha no programa 

Mas pra aprender a ser um ingonorante (...) 

Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu dormir) 

Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre 

Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste 

- O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 

Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 

Ou que a minhoca é hermafrodita 

Ou sobre a tênia solitária. 

Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 

[...] 

Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 

Discutindo e ensinando os problemas atuais 

E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 

Com matérias das quais eles não lembram mais nada 

[...] 
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Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

 

Encarem as crianças com mais seriedade 

Pois na escola é onde formamos nossa personalidade 

Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração, e a 

indiferença são sócios 

Quem devia lucrar só é prejudicado 

[...] 

Fonte: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/ 

 

 

 

QUESTIONAMENTOS DIANTE DO VÍDEO APRESENTADO COMO CRÍTICA DA 

AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Que conclusões tiramos da frase na música “Então dessa vez eu vou estudar até 

decorar cumpádi”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Na música, o autor sugere que o aluno está em dúvida quando diz: ”Eu tô aqui pra 

quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e 

obedecer? No cotidiano escolar, será que estes questionamentos se fazem 

presentes entre nossos alunos? Será que eles tem essa consciência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/
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3. “A professora já tá de marcação porque sempre me pega 

Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas 

E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo” 

 

Precisamos discutir ações que melhorem nossa forma de avaliar para que ela não 

exclua e nem diminua ninguém em sala de aula. O que percebe que precisa mudar 

em suas avaliações, diante de toda a discussão do curso, onde você percebe que se 

perdeu ao longo do tempo lecionando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Na música “Estudo Errado” o estudante se queixa de não saber o que é inflação e 

diz que acha o estudo inútil e pouco interessante. Aponte por que você concorda ou 

discorda da afirmação dele e o que precisa ser mudado na educação como um todo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Vamos escolher um trecho da música “Estudo Errado de Gabriel O Pensador”, 

para discutir em  Grupos e explanar em forma de plenária. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIDADE II 
 

 

2. A TEORIA DE SAVIANI E A DIDÁTICA DE GASPARIN 

 

 Gasparin (2002, p. 27) teorizado por Saviani afirma que: “tanto o professor 

como os alunos devem ter claro o que se procura atingir com o trabalho docente-

discente, tornando significativa a aprendizagem do conteúdo e a ação do professor”. 

 Os estudantes para obter conhecimento precisam estudar conteúdos que vão 

de encontro a seus anseios e preocupações. Partindo dos problemas existentes no 

cotidiano da comunidade escolar, pode-se chegar à apropriação dos conteúdos, 

considerados relevantes, de acordo com suas necessidades de aprendizagem. 

Conteúdos que não tem relação com a vida dos educandos não oferecem interesse 

aos mesmos. 

 

O estabelecimento dos objetivos é sempre um processo dialético que 
envolve o que se pretende alcançar socialmente e os conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos para tal fim. Assim a formulação dos objetivos leva 
em conta duas dimensões básicas: o que aprender? Para que aprender? A 
primeira – o que – evidencia o conteúdo científico a ser apropriado 
intelectualmente pelos alunos em sala de aula; a segunda – para que – 
explicita a finalidade da aquisição do conteúdo, isto é, o uso que farão 
socialmente dele fora da escola (GASPARIN, 2002, p.27). 

 

A didática de Gasparin, parte da Prática Social Inicial que refere-se aos 

conhecimentos que os alunos tem sobre o conteúdo proposto. Conhecer e 

demonstrar interesse pela realidade dos estudantes, cria uma aproximação entre os 

sujeitos, ou seja, devemos partir do que os estudantes já sabem sobre o conteúdo.  

Gasparin (2002, p.31) alerta que se o aluno verifica que suas dificuldades são 

compartilhadas pelo professor, ele fica mais tranquilo e se sente motivado para 

buscar as soluções de suas dúvidas. 

 

O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma 
ocupação prévia sobre o tema que será desenvolvido. É um cuidado 
preliminar que visa saber quais as “pré-ocupações” que estão nas mentes e 
nos sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao professor desenvolver um 
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trabalho pedagógico mais adequado, a fim de que os educandos, nas fases 
posteriores do processo, apropriem-se de um conhecimento significativo 
para suas vidas (GASPARIN, 2002, p.16) 

 

No livro Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, João Luiz Gasparin 

ressalta que devemos conhecer os saberes do educando, pois sua aprendizagem se 

inicia fora da escola e assim cabe ao professor a tarefa de mediar este estudo, 

problematizando e propondo ações para transformar positivamente a realidade. 

 A Prática Social Final é a nova postura do educando diante do conteúdo 

aprendido em relação ao exposto na Prática Social Inicial.  Esta é a fase em que o 

educando põe em prática o que apropriou para transformar a realidade em que vive. 

É o momento de repensar e recriar os conteúdos apreendidos para que o seu 

conhecimento contagie e seja retransmitido a outras pessoas. A Prática Social Inicial 

e a Prática Social Final diferem-se no novo posicionamento dos estudantes na 

apropriação de conteúdos e numa nova postura sobre a realidade vivida. 

 

A Prática Social Final é a confirmação de que aquilo que o educando 
somente conseguia realizar com a ajuda dos outros, agora o consegue 
sozinho, ainda que trabalhando em grupo. É a expressão mais forte que de 
fato se apropriou do conteúdo, aprendeu, e por isso sabe e aplica. É o novo 
uso social dos conteúdos científicos aprendidos na escola (GASPARIN, 
2002, p. 146). 

 

 Entre a Prática Social Inicial e a Prática Social Final existe a problematização, 

a instrumentalização e a catarse. A problematização é o levantamento do que o 

aluno sabe e o que o professor deve dar relevância no trabalho escolar, é a 

interligação entre teoria e prática, exploração das pertinências e contradições do 

conteúdo com a realidade existente.  

 

A problematização é um desafio, ou seja, é a criação de uma necessidade 
para que o educando, através de sua ação, busque o conhecimento.[...] 
Nesse processo de problematização, tanto o conteúdo quanto a prática 
social tomam novas feições. Ambos começam a se alterar: é o momento em 
que começa a análise da prática e da teoria. Inicia-se o desmonte da 
totalidade, mostrando ao aluno que ela é formada por múltiplos aspectos 
interligados. São evidenciadas também as diversas faces sob as quais pode 
ser visto o conteúdo, verificando sua pertinência e suas contradições, bem 
como seu relacionamento com a prática (GASPARIN, 2003, p.36). 

 

Consequentemente à Prática Social Inicial e Problematização, passamos à 

fase de instrumentalização, que são as ações pedagógicas para a apropriação do 
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conhecimento científico, mediadas pelo professor diante da exploração dos 

conhecimentos dos alunos e conteúdos exigidos pelo currículo existente.  

 

A instrumentalização é o caminho através do qual o conteúdo sistematizado 
é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao 
incorporá-los, transformem-no em instrumento de construção pessoal e 
profissional. [...] Esse é o momento do saber fazer docente-discente, em 
sala de aula, evidenciando que o estudo dos conteúdos propostos está em 
função das respostas a serem dadas às questões da prática social 
(GASPARIN, 2002, p.53). 

 

Catarse é síntese de quanto o estudante se apropriou dos conteúdos, de 

como ele faz a relação entre a teoria e a prática e do processo de compreensão do 

que foi estudado, pela oralidade e/ou escrita. 

 

A Catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático a 
que o educando chegou, marcando sua nova posição em relação ao 
conteúdo e à forma de sua construção social e sua reconstrução na escola. 
É a expressão teórica dessa postura mental do aluno que evidencia a 
elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de 
compreensão. Significa, outrossim, a conclusão, o resumo que ele faz do 
conteúdo aprendido recentemente. É o novo ponto teórico de chegada; a 
manifestação do novo conceito adquirido (GASPARIN, 2002, p. 128). 

 

 Neste momento o professor conseguirá fazer a avaliação da turma e 

autoavaliação, que é fundamental para a tomada de decisões em relação a todo o 

processo ensino-aprendizagem. O estudante, partindo da Prática Social Inicial, 

problematizada em sala de aula é apresentado ao conhecimento científico na fase 

de instrumentalização e assim chega a apropriação dos conteúdos com sucesso, 

desde que seja capaz de recriar e retransmitir o conhecimento adquirido. 

  

 

2.1 ANÁLISE DE PRÉ-REQUISITOS E APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

Os pré-requisitos educacionais fazem diferença no processo de ensinar para 

que aconteça o aprender?  

 

É provável que, como professores, se tivéssemos em nossas mãos a 
lâmpada de Aladim, [...] um de nossos desejos seria que a mente de nossos 
alunos estivesse em branco, como uma lousa limpa na qual poderíamos ir 
escrevendo o que queremos que aprendam (MIRAS, 1999, p. 57) 
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Para começarmos esta discussão precisamos entender que existe uma 

grande diferença entre pré-requisitos e conhecimentos prévios. Os conhecimentos 

prévios são aqueles que os estudantes possuem, já que vêm para a escola com 

uma bagagem de conhecimentos científicos já adquiridos e os pré-requisitos são 

conteúdos e habilidades que impedem os estudantes de avançarem em seus 

estudos. 

 

Quando o aluno enfrenta um novo conteúdo a ser aprendido, sempre o faz 
armado com uma série de conceitos, concepções, representações e 
conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências anteriores, que 
utiliza como instrumentos de leitura e interpretação e que determina em boa 
parte as informações que selecionará, como as organizará e que tipo de 
relações estabelecerá entre elas (MIRAS, 1999, p. 61). 

 

O grande problema em se falar em pré-requisitos está em excluir os alunos 

que não dominam determinado conteúdo e também na má seleção de pré-requisitos 

por parte dos professores, em que muitos destes não possuem relação com o 

processo de ensino aprendizagem. Para sabermos quais conhecimentos prévios 

nossos estudantes possuem, proporemos estudos de casos e desafios que os façam 

pensar. 

 

 

ATIVIDADE 

 

Elabore uma atividade que vise abordar os conhecimentos prévios de seus alunos, 

referentes à um determinado conteúdo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2.2 QUESTÕES A SEREM REFLETIDAS SOBRE A APROPRIAÇÃO DE 

CONTEÚDOS 

 

 Se o professor ensina, então porque o aluno não se apropria do 

conhecimento?  

Os alunos estão sendo avaliados e aprovados, mas será que estão 

aprendendo? E afinal, o que é aprendizagem?  

 
De maneira geral, todos os seres humanos apresentam limitações nesta ou 
naquela habilidade e praticamente ninguém é proficiente em absolutamente 
tudo, mas dependendo da cultura em que se nasce e da escola que se 
freqüenta, as nossas inabilidades são consideradas irrelevantes e, assim, 
somos rotulados como “normais”, enquanto que outros, por falta de sorte, 
ainda que extremamente habilidosos nesta ou naquela ação, recebem o 
rótulo de “anormais” porque não desenvolvem plenamente do domínio da 
leitura, da compreensão de mensagens, da capacidade de cálculo ou do 
raciocínio matemático ou ainda a audição, a fala ou a expressão escrita 
(ANTUNES, 2014). 

 
 No vídeo do Professor Celso Antunes, sobre a Pedagogia do Cuidado, ele 

afirma que precisamos aprender algumas regras de cuidado com nossos alunos, 

sabendo motivá-los no momento certo, além de impor limites, pois em tudo na vida 

existem regras que precisam ser cumpridas para que ocorra equilíbrio em sua 

execução. E não apenas a escola transmite conteúdos, mas também e 

principalmente no convívio com outras pessoas. Deve-se estabelecer regras com 

firmeza, sem ser rudes e grosseiros, para gerar um vínculo de respeito e motivação 

pela aprendizagem, que começa em casa, mas não limita-se a ela, por isso a grande 

importância da escola. 

O Professor Rubem Alves fala sobre despertar o interesse dos alunos em 

aprender através de ações e exemplos que refletem o cotidiano. Ensinar o educando 

despertando a curiosidade com atitudes concretas para cativá-los, despertando 

assim o interesse para que ele aprenda determinados conteúdos. 

 

 

2.3 PLANEJAMENTO ESCOLAR 
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Uma aula que objetiva a apropriação dos conteúdos deve iniciar por um 

planejamento escolar, que tenha objetivos e instrumentos claros, além de momentos 

para avaliação e autoavaliação de todo o processo. 

O planejamento escolar é um ato coletivo, que envolve tudo que acontece no 

cotidiano da comunidade escolar. Os temas a serem definidos devem estar de 

acordo com as Diretrizes Curriculares e também com as necessidades externas da 

escola e da realidade dos alunos.  

Segundo Luckesi (1995, p.105): “o ato de planejar é a atividade intencional 

pela qual se projetam fins e se estabelecem meios para atingi-los. Por isso, não é 

neutro, mas ideologicamente comprometido”. 

Para a elaboração de um plano de aula devemos seguir alguns critérios para 

a sua compreensão: identificação da escola, turma, disciplina, número de aulas e de 

alunos. Precisamos ter bem definidos o tema da aula, objetivos, metodologia e 

recursos utilizados para aprendizagem e avaliação para a tomada de decisões que 

são essenciais para reelaboração de novas estratégias de ensino pelo professor 

para que realmente os alunos se apropriem dos conhecimentos necessários para a 

luta do dia a dia.  

 

 

 

ATIVIDADES 

 

Escolha um conteúdo de seu interesse e faça um plano de ação, executando a aula 

de acordo com a didática de Gasparin, descrevendo com clareza seus objetivos com 

a aprendizagem, a metodologia e avaliação adequadas. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIDADE III 

 
3 SISTEMA PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - SAEP 

 

As avaliações externas de larga escala, utilizados pelos Sistemas 

Governamentais, para receber benefícios do Bando Mundial, que somente exigem 

que as crianças estejam nas escolas diferem das avaliações feitas no cotidiano 

escolar. Assim, o bom desempenho nestas avaliações, nem sempre reflete o grau 

de aprendizagem dos estudantes brasileiros. Elas não valorizam nem estimulam a 

qualidade do ensino, por isso muito ainda precisa ser feito. 

O Banco Mundial é uma Organização Internacional composta de cinco 

Organismos: BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, AID 

– Associação Internacional de Desenvolvimento, IFC - Cooperação Financeira 

Internacional, MIGA - Agência Multilateral de Garantia de Investimentos e ICSID - 

Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos, que 

desempenham funções diferentes e complementares no intuito de aliviar a pobreza e 

promover o desenvolvimento (MARQUEZ, 2006, apud VOLSI, 2014, s/p.). 

O que acontecia até a década de 60 era que o Banco Mundial voltava-se para  

projetos de desenvolvimento econômico do país, deixando educação e saúde para 

um segundo plano. Somente nas últimas décadas que essa realidade começou a 

mudar, colocando o estado de pobreza sua principal atividade a combater. 

Volsi (2014, s/p.) afirma que: “Se houver um grande empenho no sentido de 

melhorar a educação, haverá também uma redução significativa da pobreza [...] 

especialmente se for possível melhorar a focalização dos recursos”. 

Apesar de todo interesse do Banco Mundial em reduzir a pobreza, a 

qualidade da Educação Brasileira ainda deixa muito a desejar, somente ter os 

alunos matriculados e frequentando a escola não garante que esteja acontecendo a 

aprendizagem, “[...] melhorar a qualidade é tão importante como melhorar o acesso, 

porém, ainda mais difícil de se conseguir” (BANCO MUNDIAL, 1995, p.XVII) 
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 Como o Banco Mundial é financiador de recursos de combate a pobreza no 

país, este estabelece as ações necessárias para enfrentar os problemas existentes, 

submetendo o país aos interesses mundiais do capitalismo e determinando os 

rumos da educação e da sociedade.  

 Nesta unidade discutiremos assuntos relativos à prova SAEP (Sistema 

Próprio de Avaliação do Estado do Paraná), que é uma avaliação externa de larga 

escala. Seus objetivos, resultados e análises, tem a finalidade de propor metas para 

avançar no rendimento dos estudantes. 

 O SAEP é um sistema próprio de avaliação do Estado do Paraná e tem 
como objetivo disponibilizar informações relevantes quanto ao 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes, descrevendo os conhecimentos 
desenvolvidos em Língua Portuguesa e Matemática, além de se deter nos 
fatores associados a esse desempenho, com resultados e análises 
produzidos desde o nível do estudante até o do Estado. A avaliação externa 
fornece informações para que gestores da escola e professores possam 
realizar um diagnóstico nas áreas em que atuam e planejar ações 
educativas mais eficientes. Em Língua Portuguesa é avaliada a leitura, 
prática que perpassa todas as disciplinas da escola. Na disciplina de 
Matemática, os conceitos são avaliados por meio da metodologia de 
resolução de problemas. Essa metodologia pode proporcionar ao estudante 
condições para que pense matematicamente, aplicando conhecimentos 
matemáticos, também, em situações problemas do cotidiano (PARANÁ, 
2012). 

 

 Na disciplina de Língua Portuguesa o foco está na leitura e na diciplina de 

Matemática o foco está na resolução de problemas. Em ambas disciplinas são 

avaliados conhecimentos definidos em unidades chamadas descritores, agrupadas 

em domínios que compõem a Matriz de Referência de cada disciplina. Em qualquer 

uma das duas disciplinas fica evidenciada sua importância em compreender os 

signos e seus significados. 

 

É preciso que pensemos a linguagem (qualquer que seja ela, verbal ou não-
verbal) como um produto da realidade mas que é ao mesmo tempo, parte 
constitutiva desta realidade. Como uma prática social, porque é produzida 
por homens, ela se fundamenta em determinações materiais, é influenciada 
por essas determinações, mas, ao mesmo tempo, por ser parte delas, 
também as influencia. Daí sua importância no contexto das organizações 
sociais (POSSARI & NEDER (2003, p, 22). 

 

 A linguagem é o suporte para a compreensão do que se lê e do que se vê, o 

aluno precisa conseguir contextualizar o que se lê com o que se vive e assim 

também o professor, na elaboração de questões, pois para que consiga avaliar, 



25 
 

precisa também contextualizar os conteúdos para que haja sucesso em sua 

apropriação. 

  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/maringa/arquivos/File/Equipe%20de%20Ensino/SAEP

_Curso_UEM_14_05_2014.pdf 

 

 

3.1 OS DESCRITORES DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

I. Procedimentos de Leitura 

D01 - Localizar informações explícitas em um texto. 

D02 - Realizar inferência do sentido de uma palavra ou de uma expressão em um 

texto. 

D03 - Realizar inferência de uma informação implícita em um texto. 

D04 - Identificar o tema de um texto. 

D05 - Distinguir um fato de uma opinião. 

II. Implicações do suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do texto 

D06 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso  

(propagandas, quadrinhos, foto etc.). 

D07 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III. Relação entre textos 

D08 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema. 

D09 - Reconhecer posicionamento em um ou mais textos que tratam de mesmo 

tema. 

IV. Coerência e Coesão no processo do texto 

D10 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para sua continuidade. 

D11 - Identificar a tese de um texto. 

D12 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

D13 - Identificar a informação principal de um texto. 

D14 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas pelo uso 

de elementos linguísticos. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/maringa/arquivos/File/Equipe%20de%20Ensino/SAEP_Curso_UEM_14_05_2014.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/maringa/arquivos/File/Equipe%20de%20Ensino/SAEP_Curso_UEM_14_05_2014.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d01.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d02.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d02.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d03.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d04.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d05.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d06.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d06.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d07.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d08.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d08.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d09.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d09.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d10.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d10.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d11.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d12.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d13.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d14.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d15.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d15.html
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D22 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa. 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

D17 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outros 

recursos  

gráficos. 

D18 - Reconhecer o efeito se sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra  

ou expressão. 

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 

estilísticos. 

VI. Variação Linguística 

D20 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 

um texto. 

 

Língua Portuguesa do 3º ano, acrescentasse:  

VII. Estética Literária 

D21 Identificar elementos que conferem literariedade a um determinado texto. 

 

 

 Para melhor entendimento sobre como está a situação do Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré frente ao SAEP, a seguir apresentaremos a tabela de 

resultados em Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino Médio, no ano de 2013, 

comparados à média dos resultados do Paraná e do Núcleo Regional de Educação. 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d22.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d22.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d16.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d17.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d17.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d17.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d18.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d18.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d18.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d19.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d19.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d20.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d20.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_3em/internas/d21.html
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3.2 OS DESCRITORES DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

I. Números e álgebra 

D02 - Reconhecer números reais representados em diferentes contextos. 

D03 - Reconhecer a decomposição ou composição de números naturais  

nas suas diversas ordens. 

D06 - Resolver problemas com números reais envolvendo diferentes significados  

das operações. 

D07 - Reconhecer/Identificar diferentes representações de um número racional. 

D08 - Relacionar potências e raizes quadradas ou cúbicas com padrões  

numéricos ou geométricos. 

D09 - Resolver problemas envolvendo equações do 1º ou do 2º grau. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d02.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d03.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d03.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d06.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d06.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d07.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d08.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d08.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d09.html
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D10 - Resolver problemas que envolvam variação proporcional, direta ou inversa, 

entre grandezas. 

D11 - Determinar a solução de um sistema de equações do 1° grau. 

D13 - Identificar a representação algébrica que modela uma situação descrita em um 

texto. 

D14 - Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º 

grau. 

D51 - Resolver problemas que envolvam porcentagem. 

D52 - Resolver problemas envolvendo juros compostos. 

II. Grandezas e medidas 

D15 - Resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida. 

D16 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. 

D19 - Resolver problemas envolvendo medida da área total e/ou lateral de um 

sólido. 

D20 - Resolver problemas envolvendo noção de volume. 

III. Funções 

D25 - Identificar a representação algébrica de uma função do 1º grau a partir dos  

dados de uma tabela. 

IV. Geometrias 

D36 - Identificar a localização/movimentação de objetos ou pessoas em mapas, 

croquis e outras representações gráficas. 

D37 - Resolver problemas que envolvam a localização de pontos no plano cartesiano. 

D38 - Identificar figuras bidimensionais por meio de suas propriedades e vice-versa. 

D39 - Reconhecer a ampliação ou redução de figuras bidimensionais ou 

tridimensionais. 

D40 - Reconhecer o círculo ou a circunferência, seus elementos e algumas de suas 

relações. 

D41 - Relacionar figuras tridimensionais à sua planificação ou vistas por meio de 

suas  

propriedades e vice-versa. 

D42 - Reconhecer polígonos semelhantes usando os critérios de semelhança. 

D44 - Reconhecer figuras tridimensionais por meio de suas características. 

D45 - Resolver problemas envolvendo o Teorema de Tales. 

D47 - Resolver problemas utilizando as propriedades dos polígonos. 

V. Tratamento da Informação 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d10.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d10.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d11.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d13.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d13.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d14.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d14.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d51.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d52.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d15.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d16.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d17.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d19.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d19.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d20.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d25.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d25.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d36.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d36.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d37.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d38.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d39.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d39.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d40.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d40.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d41.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d41.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d41.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d42.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d44.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d45.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d47.html


30 
 

D53 - Identificar informações apresentadas em tabelas ou diferentes tipos de 

gráficos. 

D54 - Resolver problemas envolvendo interpretação de informações apresentadas 

em tabelas  

ou diferentes tipos de gráficos. 

D56 - Resolver problemas envolvendo noções de análise combinatória. 

D57 - Resolver problemas que envolvam noções de probabilidade. 

 

 Segue abaixo a tabela de resultados em Matemática do 3º ano do Ensino 

Médio, do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no ano de 2013, comparados à 

média dos resultados do Paraná e do Núcleo Regional de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d53.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d53.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d54.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d54.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d54.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d56.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d57.html
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ATIVIDADE 

 

Dentre os conteúdos de sua disciplina, escolha um conteúdo, elabore uma questão 

nos moldes da SAEP e descreva quais são os objetivos de aprendizagem deste 

conteúdo. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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