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EXEMPLO 1: MATEMÁTICA

Em matemática, ao observar o descritor D19 (Resolver problemas envolvendo 
medida da área total e/ou lateral de um sólido) da turma D da escola em questão, o 
percentual de acerto foi de 16,67%. O que isso significa em termos de aprendizagem? 
Significa que os alunos não conseguem resolver problemas que exigem o conhecimento 
da área total e/ou lateral de um sólido. Entretanto, ao analisar o resultado do descritor 
D17 (Resolver problema envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas) da mesma 
turma, observa-se que o percentual de acerto foi de 41,38%. Nesse sentido, pode-se 
inferir que a turma tem mais facilidade em realizar cálculos de figuras planas, porém, 
ao trabalhar essa questão em três dimensões, observa-se a grande dificuldade na 
aprendizagem em abstrair os conceitos envolvidos. (Ver imagem 1)

EXEMPLO 2: LÍNGUA PORTUGUESA

Em língua portuguesa, ao observar o descritor D12 (Estabelecer relação 
entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la) da turma A, o percentual de 
acerto é de 30%. Isso significa que os estudantes dessa turma específica apresentam 
dificuldades de compreender a relações entre a tese de um texto e os argumentos para 
sustentá-los. (Ver imagem 2)
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Após analisar os resultados, o/a mediador/a estabelecerá uma discussão 
única no grupo, tomando-se como referência a ordem de questões abaixo:

1. O que o resultado de um determinado descritor representa em termos de 
aprendizagem?

2. Quais as relações existentes entre os conhecimentos tratados pelos 
descritores com menor percentual de acerto? E com maior?

3. As dificuldades encontradas em língua portuguesa e matemática são 
observadas também nas demais disciplinas? Quais as implicações dessas dificuldades 
no desempenho dos alunos? Em quais situações?

4. Quais estratégias e encaminhamentos metodológicos podem ser utilizados 
para colaborar no processo de ensino-aprendizagem visando à melhoria dos resultados 
obtidos na avaliação externa?
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Imagem 1: Relatório por descritor em matemática de uma determinada escola.

Imagem 2: Relatório por descritor em língua portuguesa de uma determinada escola.


