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“A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem.” Jussara Hoffmann 
 

Cientes da importância de uma avaliação diagnóstica, realizaremos a avaliação de            
leitura e escrita para todos os estudantes do 1º ao 3º ano, bem como para os demais                 
estudantes dos anos iniciais que ainda não consolidaram a alfabetização. Esta avaliação            
tem como finalidade subsidiar as ações e intervenções de acordo com o processo de              
alfabetização em que os estudantes se encontram, promovendo o avanço dos mesmos. 

As palavras e imagens escolhidas para as avaliações, remetem à história            
“Chapeuzinho Amarelo”, de Chico Buarque, ilustrações de Ziraldo.   

 
Objetivos que fundamentam o monitoramento: 

• Conhecer o desempenho de cada estudante, como forma de identificar suas potencialidades e necessidades; 
• Construir um diagnóstico das hipóteses e níveis de desempenho, tendo como base os direitos de aprendizagem de                 

cada ano no Ciclo de Alfabetização; 
• Orientar o planejamento e as práticas pedagógicas em sala de aula; 
• Olhar para as crianças em suas potencialidades, em seus diferentes modos de aprender, em seus diversos ritmos,                 

como processos subjetivos e não mais em suas carências; crianças consumidoras e também produtoras críticas de                
cultura, sujeitos de direitos – neste caso, direito de serem falantes/ ouvintes, leitoras/ escritoras, autônomas e                
autorais. (MEC, 2011, p.19) 
 

“(…) Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa." (Emília Ferreiro)  
 

1. ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

ESCRITA 
Na avaliação, as palavras foram     

organizadas de forma a proporcionar reflexão      
teórica/prática em relação aos estudos da      
Psicogênese da Escrita, da seguinte forma: duas       
palavras monossílabas (PÉ e SOL), duas      
palavras dissílabas (LOBO e CHAPÉU), duas      
palavras trissílabas (BARATA e TUBARÃO) e      
duas palavras polissílabas (PIRULITO e     
AMARELINHA) como forma de apresentar     
graus diferenciados de complexidade,    
considerando-se também estruturas silábicas    
canônicas e não canônicas.  

Para a produção de frases, as imagens       
foram selecionadas para confirmar se o      
estudante mantém a mesma hipótese de escrita       
e já estrutura a frase com segmentação       
adequada. 

A produção de texto possibilita     
evidenciar se o estudante já é capaz de produzir         
um texto com autonomia, sequência lógica,      
clareza e razoável domínio das regras      
contextuais e morfo-gramaticais. 

LEITURA 
Na avaliação, as palavras (ÁRVORE, ESCADA,      

BOCA, BOLO, BRUXA, PANELA, PRINCESA, MINHOCA,      
MONTANHA) foram selecionadas, tendo, como premissa      
inicial, a palavra como unidade de sentido concreto. Além         
disso, evidenciaram-se palavras com estruturas silábicas      
distintas, como meio de identificar os níveis de apropriação,         
bem como as potencialidades e necessidades de cada        
estudante no processo de leitura. 

Na primeira parte da avaliação, onde os estudantes        
devem reescrever as palavras do quadro junto às imagens         
correspondentes, o professor poderá optar pelo recorte das        
palavras do quadro ou pela reescrita das mesmas. 

Em seguida, são apresentadas duas frases para       
leitura. As mesmas permitem verificar, através do desenho        
realizado pelo estudante, se ele consegue decifrar ou ler         
frases com estruturas silábicas simples ou complexas. 

Também é proposta a leitura de um texto, seguida de          
duas questões, o que possibilita perceber se o estudante         
localiza informação explícita a partir da compreensão do        
mesmo e se ele reconhece a finalidade desse texto, lido com           
compreensão global.  

 

2. ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO 

Considerando que alguns estudantes encontram-se em níveis mais avançados no processo de alfabetização, é              
possível a aplicação das avaliações dos anos posteriores ao que o aluno está matriculado. Nesse caso, na ficha                  
de acompanhamento, indicar com uma flecha (→) o(s) nome(s) do(s) referido(s) estudante(s)que realizou(aram)             
a(s) avaliação(ões) indicadas para um ano de escolaridade posterior ao seu. 

 

A aplicação acontecerá em toda a Rede Municipal de Ensino de 25 a 29/03, pelo(a) professor(a) titular: um                  
dia para a avaliação de apropriação do sistema de escrita e um dia para avaliação de leitura.  

Para os demais estudantes dos anos iniciais que ainda não consolidaram a alfabetização, o              
Coordenador Pedagógico deve organizar a aplicação. 



● Realize a aplicação dos instrumentos correspondentes a sua turma para todos os estudantes matriculados; 
● Incentive todos a responderem a avaliação, conduzindo a realização de maneira calma e tranquila, de forma                

que se sintam capazes de registrar aquilo que conseguirem; 
● Explique que farão uma atividade diferente e que para compreendê-la necessitam ouvir atentamente as              

orientações; 
● Organize a sala de modo que cada um possua seu espaço, individualizado, para realização da avaliação; 
● Distribua o instrumento, auxiliando os estudantes no preenchimento do cabeçalho (escreva no quadro ou              

entregue preenchido o nome da escola, professor(a) e turma); 
● Para aplicação dos instrumentos, entregue uma página de cada vez, conforme toda turma tenha concluído a                

anterior. No caso da avaliação de escrita, para as turmas que realizarão a produção textual, a mesma                 
deverá ser aplicada em dois dias (a página referente à produção textual deve ser realizada em dia                 
posterior); 

● Oriente, individualmente, que os estudantes que terminarem antes as atividades, poderão colorir os             
desenhos; 

● Leia os enunciados das questões dos instrumentos de avaliação. As demais orientações e explicações que               
se fizerem necessárias devem ser oferecidas sempre para a turma toda, a fim de não privilegiar um                 
estudante em detrimento de outro; 

● No instrumento avaliativo de escrita, esclareça os nomes das imagens (BOLO, PIRULITO, AMARELINHA,             
PÉ, SOL, TUBARÃO, BARATA, CHAPÉU) antes que os estudantes iniciem a produção, evitando dúvidas              
sobre o que está representado; 

● No instrumento avaliativo de leitura, esclareça os nomes das imagens (ÁRVORE, BRUXA, BOLO,             
PRINCESA, MONTANHA, ESCADA, MINHOCA, BOCA, PANELA) e reforce o enunciado da questão,            
explicando que devem procurar e copiar os nomes dos desenhos do quadro. 

 

3. PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO  
Para qualificar o preenchimento das fichas de acompanhamento,  

deve-se clicar na seta e escolher na lista de seleção o resultado de cada estudante. 
 

O registro dos resultados deve ser feito na primeira coluna (Monit.I MAR) da ficha de acompanhamento.                
Esta ficha deverá ser utilizada durante o ano todo e, a segunda e terceira colunas, serão preenchidas no decorrer                   
do ano nas avaliações de julho e novembro. 

O quadro de critérios utilizado para interpretação da avaliação, é o mesmo para todos os anos do Ciclo de                   
Alfabetização, sendo assim, os critérios a serem considerados devem estar de acordo com as atividades propostas                
nos instrumentos, conforme os quadros abaixo: 

 
ESCRITA 

1º ano  Escrita de palavras P1 até A3 
2º ano Escrita de palavras e frases P1 até F3 
3º ano Escrita de palavras, frases e texto P1 até T3 

 
LEITURA 

1º ano  Leitura de palavras  PI1 até LI2 
       2º ano  Leitura de palavras e frases PI1 até LM3 

3º ano Leitura de palavras, frases e texto PI1 até LB3 
 

Estudantes, público da Educação Especial, devem ser indicados com: 
*AEE para quem é público de AEE 
**AEE ava para aqueles que estão em avaliação no AEE 

 
● Analise os instrumentos de avaliação para preenchimento dos resultados. Na tabulação dos critérios de              

interpretação, cada estudante será contado apenas uma vez no critério de maior complexidade em que se                
encontre, respeitando os critérios considerados para cada ano; 

● Encaminhe a cópia física dos resultados (Ficha de Acompanhamento) à SMED – PAI (Programa Alfabetizar               
por Inteiro) até 10/04/19;  

● Revise, junto a coordenação pedagógica e demais colegas, os resultados de cada turma e do conjunto do                 
Ciclo de Alfabetização da escola, de forma a organizar um planejamento cada vez mais próximo às                
necessidades dos estudantes. 

 
⇒ Como medida de otimização dos recursos, sugerimos: 
1 - Que a impressão das fichas de acompanhamento de cada turma seja feita em frente e verso da folha (na frente                      
os resultados e no verso o gráfico); 
2 - Para as escolas que solicitam o “recebido”, que tragam um único documento apontando o que está sendo                   
entregue, não sendo necessário cópia extra de todas as fichas. 

Agradecemos o empenho de todos. 
SMED/DGP/PAI, março de 2019. 


