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APRESENTAÇÃO

A SÉRIE EM 2020

A série de publicações denominada Estudos Avaliativos 
Multidisciplinares, do Mestrado Profissional em Avaliação, da atual 
Faculdade Cesgranrio, teve sua origem em 2014, nas dissertações 
do Curso de Mestrado. Em 2015, foram publicados os primeiros 13 
livros. A série revelou-se uma iniciativa de sucesso, pois permitiu 
à comunidade acadêmica e a profissionais interessados na área 
da Avaliação, o acesso a trabalhos acadêmicos resultantes das 
dissertações defendidas. A continuidade se deu em 2016, com a 
edição de mais 12 livros e em 2018, quando outros 13 livros foram 
publicados. Em 2020, o conjunto totaliza 12 livros.

Cada volume da série é produzido após a defesa e a aprovação 
da dissertação, e consiste no resultado de trabalho conjunto de 
orientador(a) e egresso(a), a partir do texto original. É importante 
ressaltar que a versão final do texto passa pelo crivo de uma Comissão 
Editorial de alto nível, antes de ser publicado. A série representa mais 
uma contribuição à divulgação de estudos avaliativos capazes de 
serem integrados à cultura da avaliação que se encontra em processo 
contínuo de consolidação no meio acadêmico e profissional do país.

Os livros da série têm, como marca principal, um formato 
que contempla o relatório de um estudo avaliativo acrescido de sua 
posterior análise, fruto também da elaboração cooperativa promovida 
entre professor e mestre egresso, ou de uma meta avaliação mais 
formal, utilizando referencial internacional de padrões ou diretrizes, por 
exemplo, ou ainda do julgamento de stakeholders que compõem o 
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grupo diretamente interessado nos resultados da avaliação e capaz de 
tomar decisões a respeito do objeto avaliado. Estes são, sem dúvida, 
atraentes elementos de cada produção.

Em 2020, a publicação dos livros de série Estudos Avaliativos 
Multidisciplinares adota o formato de e-book. As organizadoras e os 
autores reconhecem que o livro impresso é considerado, ainda hoje, 
um elemento didático relevante no processo de ensino-aprendizagem, 
além da presença do professor e dos alunos. Sua importância é 
inquestionável para a aprendizagem, por isso tem estado presente nas 
salas de aula desde a instituição do ensino formal nas escolas. 

Porém, a mudança acelerada das últimas décadas, na qual o 
mundo digital vem invadindo cada vez mais a vida da população, tem 
representado ameaça para várias instituições e elementos que fazem 
parte do cotidiano. O livro impresso é um desses elementos.

A interatividade possibilitada pelos recursos digitais e o acesso 
cada vez mais fácil a recursos multimídia, de início, sofreram alguma 
resistência para chegar às instituições de ensino, devido ao receio 
de que pudessem afastar as pessoas dos livros e do conhecimento 
construído pela e na escola. No entanto, o que se tem observado é 
o desenvolvimento de soluções inovadoras que atendem às novas 
necessidades da sociedade digital e o e-book, ou livro digital, representa 
uma resposta para auxiliar professores e alunos na construção do 
conhecimento neste novo momento. 

Desse modo, o prosseguimento da iniciativa de publicação dos 
livros da série Estudos Avaliativos Multidisciplinares no ano de 2020, 
como e-book, buscou adequar a tecnologia utilizada para registro e sua 
divulgação a um mundo cada vez mais digital que, ao oferecer acesso 
ao leitor, de qualquer lugar, através de dispositivos móveis, aproxima os 
interessados do conteúdo apresentado. Com esta decisão, acredita-
se estar contribuindo de forma mais contundente para a expansão e 
consolidação da cultura da Avaliação. 
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O ESTUDO

O texto deste estudo avaliativo foi elaborado a partir da 
dissertação de Mestrado Profissional em Avaliação de Maria Eny 
Leandro Picozzi (2018), gestora de uma escola pública municipal no 
Rio de Janeiro. No âmbito do estudo, um Programa de Capacitação de 
Professores teve o papel principal e trouxe, com seu desenvolvimento, 
ótimos resultados para o desempenho escolar. No entanto, embora 
o Programa de Capacitação Foco na Meta tenha sido apresentado 
e descrito em seu conteúdo, acompanhado de extensas referências 
bibliográficas ao longo de quatro anos, os limites de tempo do curso 
não deixaram aprofundar, no texto da dissertação, os conteúdos que 
permearam a construção e a implementação do programa.

A cada ano do programa, os temas se alinharam de modo a 
oferecer, ao corpo docente, os insumos necessários à aquisição 
de novos conhecimentos e práticas pedagógicas, à compreensão 
de conceitos defendidos por diferentes e renomados autores, ao 
entendimento de documentos básicos e estratégias de avaliação 
capazes de serem aplicadas aos alunos e turmas, revelando o quanto 
os alunos tinham aprendido e apreendido durante o programa e o que 
mais precisavam desenvolver.

O direcionamento dos estudos, durante o programa, foi dado 
pela gestora da Escola Municipal a partir do que era relevante nos 
temas planejados e do conteúdo que era solicitado pelos participantes, 
conforme suas necessidades e dúvidas. A integração do solicitado 
com o praticado atendeu, na maior parte das vezes, ao que os 
professores precisavam para aprimorar as atividades com as turmas. 
Essa sequência de ações, durante o período de implementação do 
programa, resultou em uma escola mais coesa, consciente de suas 
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funções e responsabilidades em relação ao alunado, pronta para 
enfrentar desafios pedagógicos e criar respostas plausíveis e aplicáveis.

Conhecer como o Programa de Capacitação de Professores 
foi desenvolvido, com o acréscimo de novas referências, certamente 
servirá de inspiração a escolas e mesmo redes escolares que desejem 
replicar o programa, ou adaptá-lo, ou elaborar um novo, a partir das 
ideias apresentadas e de outras que surgirem em decorrência das 
necessidades específicas de cada unidade escolar.



Capítulo 1

POR QUE INVESTIR EM 
UM PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO DOCENTE?1
POR QUE INVESTIR 
EM UM PROGRAMA 

DE CAPACITAÇÃO 
DOCENTE?
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No campo da educação, durante décadas, a qualidade do 
que é praticado pela escola pública tem sido foco de discussão entre 
educadores, legisladores e a sociedade em geral. No entanto, o cerne 
da questão – qualidade da educação - ainda não encontrou tratamento 
ou solução considerados plenamente adequados e eficazes. Basta 
examinar os resultados das avaliações externas nacionais e os índices 
de aprovação obtidos pelos alunos das escolas das redes públicas 
municipais e estaduais ao longo dos anos e verificar que ainda existe 
uma série de lacunas de aprendizagem a serem superadas. 

Embora haja legislação sancionada e voltada para as 
principais dificuldades enfrentadas pelos educadores e professores 
em suas escolas, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 1996), o tema qualidade da educação 
encontra-se estreitamente relacionado à formação do profissional 
de ensino, o professor. Testemunha e protagonista de mudanças 
ocorridas na educação, no ensino, nas tecnologias, nas formas de 
ver e viver o mundo, o professor vai precisar ter um olhar e atitudes 
proativas em favor da consistência de sua formação e de sua 
atualização como profissional.

É a própria Lei de Diretrizes e Bases que, em relação à formação 
dos profissionais de ensino, estabelece que:

A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 
far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, 
em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os 
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 
educação profissional, cursos superiores de graduação plena 
ou tecnológicos e de pós-graduação. (BRASIL, 1996).

A Lei acrescenta que a promoção da formação inicial, continuada 
e ainda a capacitação do pessoal de magistério é de responsabilidade 



20

sumário

da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, em 
sistema de colaboração (BRASIL, 1996). 

Cabe, pois, às instituições educacionais federais, estaduais e 
municipais, a prerrogativa de, dentre seus cursos de graduação, além 
de  incluir a oferta de cursos de formação ao magistério, organizar 
e expandir, aos professores, cursos de reciclagem, capacitação, 
aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação stricto sensu, que 
lhes proporcionem, de forma continuada, condições de desenvolver 
plenamente suas competências e habilidades como educador, além 
de conseguir uma atualização mais constante e focalizada em suas 
necessidades profissionais.

No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação é 
responsável pela elaboração da política educacional local, assim como 
pela coordenação de sua implantação e de avaliação dos resultados 
alcançados por alunos e escolas. Com o propósito de “assegurar a 
excelência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Público”, a 
Secretaria pretende “transmitir valores e conhecimentos que contribuam 
para formar indivíduos autônomos e habilitados a se desenvolver 
profissionalmente, como única forma de garantir a igualdade de 
oportunidade para todos os cidadãos”. Especialmente em relação 
às crianças, a Secretaria enfatiza:  “Esses cuidados devem incluir a 
garantia de que as crianças da Rede Pública de Educação aprendam a 
ler, escrever e calcular com proficiência na idade certa.” (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2017). 

Diante dessa necessidade, formalmente reconhecida, a 
responsabilidade de investir na qualificação dos profissionais de 
ensino se estende até a própria escola. 

Por esse ponto de vista, a escola assume a função de 
impulsionadora do desenvolvimento das competências profissionais 
daqueles que são responsáveis pela educação. Em relação a esse 
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desenvolvimento, Nóvoa (1991, p. 30) destacou a ação fundamental e 
integrada das escolas ao afirmar que:

A formação continuada deve estar articulada com desempenho 
profissional dos professores, tomando as escolas como 
lugares de referência. Trata-se de um objetivo que só adquire 
credibilidade se os programas de formação se estruturarem em 
torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de 
conteúdos acadêmicos.

A esse respeito, Nóvoa (1991, p. 20) esclareceu ainda que “as 
estratégias de formação continuada são necessariamente híbridas, 
apelando segundo uma coerência própria e contextualizada a 
diferentes contributos teóricos metodológicos”. O autor se refere ao 
fato de que, nas capacitações de formação docente, os temas variados 
e de diferentes origens devem estimular a aprendizagem por meio 
das interações entre pares, de modo que os professores se sintam à 
vontade para partilhar suas experiências com seus colegas, ao mesmo 
tempo em que constroem novas aprendizagens. O professor se torna, 
assim, um agente de mudanças, integrado em um contexto produtivo 
que leva a aprender e realizar aplicações com a turma.

A criação do Programa de Capacitação continuada para 
professores da Escola Municipal e o seu desenvolvimento, durante 
o período de 2013 a 2016, representam não só a vontade de 
aperfeiçoamento docente, mas também a concentração de energia 
e dedicação da Diretora da escola e de sua equipe, em divulgar 
conhecimento e metodologias para promover a possibilidade de 
aprender o novo e de reciclar o conhecido, ou seja, teorias e práticas 
indispensáveis à melhoria do ensino. As questões mais importantes a 
serem respondidas por esse programa eram: 

Como manter um bom desempenho dos alunos ao longo do 
período escolar? 
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Como aperfeiçoar as práticas pedagógicas do corpo docente 
para transformar positivamente o desempenho escolar?

Essas questões estiveram presentes durante o desenvolvimento 
do Programa de Capacitação, servindo de orientação para as escolhas 
de autores, textos e atividades que seriam discutidos e, dentro dos 
limites encontrados no contexto escolar, adotados pelos docentes.

O QUE É O PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO DOCENTE?

A capacitação dos professores da Escola Municipal se 
transformou em um programa em 2013, a partir da demanda dos 
próprios profissionais em aperfeiçoar seus conhecimentos de modo 
a abordar, de forma adequada, as necessidades de aprendizagem 
provenientes das novas turmas do ensino fundamental, buscando 
respostas adequadas e plausíveis. Até 2012, a Escola Municipal 
atendia a turmas de 6º ao 9º ano, em turno único. Em 2013, por 
reorganização da oferta de escolas e turmas pela Secretaria de 
Educação, passou a atender ao 1º ao 6º ano Experimental. Cabe 
esclarecer que a turma de 6º ano Experimental possuía um professor 
generalista, responsável por ministrar aulas de língua portuguesa, 
matemática, ciências, história e geografia, como conclusão do 
primeiro segmento do Ensino Fundamental.

O Programa de Capacitação docente teve origem na 
necessidade da Escola Municipal em alcançar bons índices de 
aprovação e reduzir futuras possíveis taxas de evasão, a partir de 
2013, quando assumiu a nova oferta de turmas.

De acordo com o pesquisador Klein (2005, p. 2), responsável 
por avaliações em larga escala para o Ministério da Educação, “as 
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informações sobre os erros dos alunos deveriam ser utilizadas para 
fornecer subsídios para programas de formação e capacitação de 
professores”. Assim, na Escola, os resultados das avaliações internas 
dos alunos foram a fonte primária para indicar as fragilidades do 
ensino, quais os aspetos que precisavam de reforço ou tratamento 
diferenciado, durante as aulas, e que foram abordados no Programa 
de Capacitação. A seguir, foram trabalhados os resultados obtidos 
nas avaliações externas, tanto as elaboradas pela Secretaria 
Municipal de Educação, quanto pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esse foi o início de 
estudos que possibilitaram a compreensão de novos conceitos no 
campo da avaliação.

Nessa concepção de capacitação, os princípios fundamentais 
conhecidos indicavam que deveriam ser incluídos planos de ensino 
adequados às necessidades das turmas, prática pedagógica 
diversificada atendendo a essas necessidades, e utilização de 
avaliação formativa e somativa da aprendizagem dos alunos, de modo 
a verificar quais as dificuldades que ainda persistiam durante o ensino 
e que foram indicadas pelas avaliações realizadas.

Em sua proposta em construção, o objetivo geral traçado para 
o Programa de Capacitação, então denominado Foco na Meta, foi 
subsidiar os profissionais na área de Educação para serem capazes 
de realizar análises das avaliações internas e externas. A partir desse 
objetivo geral, os objetivos específicos incluíram: replanejar as ações 
pedagógicas; traçar metas para melhorar os pontos negativos da Escola; 
aprimorar os pontos positivos, visando a melhorar o aproveitamento da 
aprendizagem; avaliar, reavaliar e monitorar o processo educacional 
(ESCOLA MUNICIPAL, 2013). 

Durante quatro anos, de 2013 a 2016, o Programa de Capacitação 
concentrou suas atividades às quintas feiras, das 14h 50min às 17h 
20min, o que permitiu realizar as ações planejadas e projetar as novas 



24

sumário

ações de forma mais adequada, quando necessário, de modo a 
atender às limitações e demandas apresentadas pelos docentes.

De acordo com o Programa de Capacitação Foco na Meta, 
os profissionais da Unidade Escolar deveriam demonstrar, como 
competências adquiridas: 

− compreender e analisar os dados da avaliação de 
desempenho; 

− manter-se atualizado para realizar a leitura dos dados de 
forma eficaz; 

− usar o tempo de forma eficiente; 

− avaliar de forma eficiente e eficaz; 

− ser confiante e competente ao ministrar a aula; 

− utilizar os recursos didáticos disponíveis de acordo com o 
conhecimento ministrado; 

− incentivar a participação do aluno; 

− gerir a sala de aula utilizando os diversos espaços de forma 
eficiente e eficaz;

 − planejar e preparar atividades de acordo com as necessidades 
apresentadas pelos alunos, respeitando sua individualidade; 

− utilizar materiais concretos e a sala de multimídias como 
facilitador da aprendizagem prazerosa; 

− tornar a relação docente x discente agradável; 

− compreender a avaliação; 

− valorizar a autoestima e a identidade dos discentes, e utilizar 
e incentivar a pesquisa como uma constante no planejamento. 
(PROGRAMA FOCO NA META, 2013).

Cabe esclarecer que todos os temas apresentados ao longo 
dos quatro anos de capacitação foram de suma importância para o 
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crescimento e desenvolvimento dos profissionais da Unidade Escolar 
e para a apropriação de conhecimento pelos alunos. 

Alguns temas interferiam na melhoria do relacionamento 
interpessoal entre os servidores e a Comunidade Escolar, ou a 
corroboravam. No entanto, para a aplicação dos temas e seus 
conteúdos em outras Unidades, será preciso realizar um levantamento 
das necessidades da Unidade Escolar e de sua comunidade para que 
os temas sejam ajustados e possam ser aplicados.

Outro fator importante na reprodução da capacitação é a 
compreensão de que alguns temas podem levar um tempo maior ou 
menor em seu desenvolvimento, de acordo com a Comunidade Escolar, 
seu tempo de aprendizagem, e nível de conhecimento e compreensão 
em que o grupo se encontrar.

É importante que o Coordenador do Programa faça um 
levantamento não só dos temas que serão usados, mas também da 
bibliografia que mais se adeque a sua Comunidade, pois a bibliografia 
e o referencial teórico utilizados em um determinado período podem 
não contemplar outro período ou outro grupo de estudo.

Explica-se também que os temas sugestivos não foram 
detalhados da forma que foram apresentados na íntegra, pois o objetivo 
é que as pessoas tenham acesso aos tópicos e possam nortear o 
trabalho pedagógico da melhor forma, adequando-o à realidade em 
que vivem. Na verdade, os temas e seus conteúdos foram explanados 
de forma a que cada organizador os adapte da forma mais apropriada.

Como já mencionado, o Programa de Capacitação foi aqui 
focalizado no período de quatro anos, de 2013 a 2016. Suas atividades 
ocorreram semanalmente, para facilitar as ações planejadas e o 
replanejamento das ações e superação de limitações apresentadas. 
Os temas permitiram o atendimento às necessidades apresentadas 
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antes e durante a capacitação. Cada tema se desdobrou em 
palestras/atividades, que receberam o suporte de referências para 
seu embasamento, além de textos para leituras, e discussões sobre 
dúvidas surgidas durante o Programa.

Para maior compreensão dos leitores, são apresentadas 
explicações separadas por ano de capacitação e pelos temas 
abordados. Não cabendo o esclarecimento de todos, foram 
selecionados os temas de maior relevância nesse período de 
implementação do Programa. 

 



Capítulo 2

O PRIMEIRO ANO DO PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO  2

O PRIMEIRO ANO 
DO PROGRAMA

DE CAPACITAÇÃO
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O 1º ano de Capacitação reúne quatro conjuntos de 
temas geradores, sendo eles: Procedimentos Iniciais, Base 
Conceitual, Identificação e Preparação, Avaliação (Figuras 1, 2, 
3 e 4), que nortearam a construção dos temas necessários ao 
desenvolvimento da equipe.

Figura 1 - Procedimentos iniciais 

Fonte: Os autores (2020).

PROCEDIMENTOS INICIAIS

Em Procedimentos Iniciais, estão relacionados cinco temas: 
Apresentação dos índices da escola, Documentos norteadores, 
Implantação da escola pública, Procedimentos unificados, Análise do 
material didático.

Apresentação dos índices da Escola 

No tema Apresentação dos índices da Escola, foi explicitada 
a necessidade de conhecer e entender os índices de desempenho 
obtidos pelas turmas da Escola. Essa necessidade norteou a primeira 
seleção de leituras que forneceram o embasamento legal e conceitual 
sobre a avaliação e os resultados de desempenho obtidos até então.
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Assim, para que os envolvidos compreendessem a importância 
da implementação do Programa, foram apresentados os índices 
obtidos pela Escola e esclarecidas as necessidades de investimento 
em capacitação profissional docente e como tal capacitação poderia, 
à época, melhorar os índices da Unidade em medições futuras. 

Para isso, foram retirados dados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), quadros explicativos do Programa de 
Capacitação Profissional Foco na Meta (PICOZZI, 2018) e as metas 
para os próximos anos, já que a Escola em 2012 atendia o Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano em Turno Único e o Programa de 
Educação de Jovens e Adultos nos três turnos (manhã, tarde e noite). 
Em 2013, passou a atender ao Ensino Fundamental do 1º ao 6º ano 
Experimental, continuando com o Programa de Educação de Jovens 
e Adultos. No ano de 2013, a Escola não possuía ainda quantitativo 
suficiente de alunos para realizar a Prova Brasil, e assim, ter uma 
classificação em níveis do IDEB.

Essas instâncias de capacitação viriam ao encontro do que 
determina a LDB no 1º parágrafo do Art. 62: “A União, o Distrito 
Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 
deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério” (BRASIL, 1996). 

Documentos norteadores

No tema dedicado a Documentos norteadores foram 
esclarecidos quais os documentos que orientariam o trabalho 
pedagógico da Unidade Escolar para iniciar o desenvolvimento do 
Programa ou os que deveriam nortear. Portanto, foram estudados os 
temas e as referências apresentadas para que todos os envolvidos 
no Programa pudessem ter uma diretriz a seguir.
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Foram apresentados os documentos norteadores para a 
construção das metas e estratégias que viriam a seguir, como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 (BRASIL, 1996), os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o Regimento Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação (2010), o Regimento Escolar Interno 
(ESCOLA MUNICIPAL, 2012), o Projeto Político Pedagógico da Unidade 
(ESCOLA MUNICIPAL, 2015), entre outros. 

Implantação da Escola Pública

Nessa oportunidade também foi estudado Anísio Teixeira, 
devido a sua ligação com a Escola Pública Integral e de qualidade. O 
autor, um idealizador de mudanças, marcou a Educação brasileira com 
inúmeras contribuições, entendendo a educação como um direito que 
não pode ser negado, o que possibilitou, aos professores, uma melhor 
compreensão da implantação da escola pública. 

No tema Implantação da Escola Pública, justificou-se a 
importância de Anísio Teixeira para os professores, fazendo uso das 
palavras de Nunes (2000, p. 9).

Por que Anísio? Porque sua biografia corporifica a história da 
persistência de uma intenção, tornar-se educador, e de uma 
aspiração: a democracia. Essa persistência não foi abortada 
nem com as rupturas que lhe foram impostas pelas conjunturas 
políticas de 1935 e 1964. Sua motivação constituiu um campo 
significativo justamente pela sua insistência. 

Assim, as bases dos procedimentos iniciais em Implantação da 
Escola Pública se concentraram nas obras de Anísio Teixeira, com o 
objetivo de que cada profissional da escola avançasse como indivíduo 
produtor de novos conhecimentos, como é expresso pelo autor: “[...] 
cada homem para ser um indivíduo que pense e que se dirija, por si, 
em uma ordem social, intelectual e industrial eminentemente complexa 
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e mutável” (TEIXEIRA, 2009, p. 44), precisa de trocas com os seus 
pares para o aprimoramento de suas habilidades. E assim, 

A consciência da necessidade da escola, tão difícil de criar 
em outras épocas, chegou-nos, assim, de imprevisto, total e 
sôfrega, a exigir, a impor a ampliação das facilidades escolares. 
Não podemos ludibriar essa consciência. O dever do governo 
- dever democrático, dever constitucional, dever imprescritível 
- é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de 
lhe dar a formação fundamental indispensável ao seu trabalho 
comum, uma escola média capaz de atender à variedade de 
suas aptidões e das ocupações diversificadas de nível médio, 
e uma escola superior capaz de lhe dar a mais alta cultura 
e, ao mesmo tempo, a mais delicada especialização. Todos 
sabemos quanto estamos longe dessas metas, mas o desafio 
do desenvolvimento brasileiro é o de atingí-las, no mais curto 
prazo possível, sob pena de perecermos ao peso do nosso 
próprio progresso. (TEIXEIRA, 1994, p. 33).

Por conseguinte, o objetivo principal de todas as capacitações 
realizadas na Escola era o de atingir as metas previstas, e talvez, 
ultrapassá-las, promovendo a Educação, conforme recomendou 
Anísio Teixeira.

Procedimentos unificados

No tema Procedimentos unificados, foi imperativo indicar quais 
as atividades deveriam ser padronizadas para toda a escola, para 
todas as turmas e quais permeariam o atendimento ao público, pois

É uma necessidade, em nosso tipo de civilização, porque não 
há nível de vida em que dela não precisemos para fazer bem o 
que, de qualquer modo, teremos sempre de fazer. Deste modo, 
a sua função é primeiro a de nos permitir viver eficientemente 
em nosso nível de vida e somente em segundo lugar, a de nos 
permitir atingir um novo nível, se a nossa capacidade assim o 
permitir. (TEIXEIRA, 1985, p. 397).
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Portanto, entende-se que somente a Unidade Escolar poderia 
ser chamada de Unidade, caso atendesse o padrão de orientações 
estabelecido nos Procedimentos Unificados, como datas para entrega 
de planejamentos, avaliações, trabalhos em grupos, bilhetes e afins. 
A construção coletiva das atividades pedagógicas que deveriam ser 
desenvolvidas ao longo do ano e entregues logo no planejamento que 
antecede ao retorno dos alunos no início do ano letivo, entre outros 
procedimentos de atendimento, direcionaria o trabalho da escola de 
forma integrada e harmoniosa.

Análise dos Materiais Didáticos

No tema Análise dos Materiais Didáticos, outro ponto importante 
e que ganhou destaque foi a análise do material didático na própria 
escola. No início, começou-se com os materiais destinados à 
Alfabetização, mas logo a seguir foi incluída a análise do material 
relativo ao segundo ano escolar e conseguiu-se ampliar essa atividade 
para todos os anos escolares. Então, foram formados grupos de 
professores para que todos os materiais a serem utilizados nos 
diferentes anos do Ensino Fundamental fossem analisados. Para 
isso, havia um documento de auxílio fornecendo um passo a passo e 
critérios que deveriam ser levados em conta na escolha dos materiais, 
como os livros selecionados do Programa Nacional do Livro Didático.

Cabe ressaltar que foi possível identificar o interesse nos 
participantes à época. Os professores e funcionários se mostravam 
bem participativos e envolvidos na melhoria da Unidade, apesar de 
alguns se mostrarem tímidos diante dessa nova ação, alguns davam 
sugestões e se envolviam na compreensão dos dados apresentados.

Nesse momento foi esclarecido aos professores e funcionários 
que precisaríamos caminhar juntos para que os dados futuros fossem 
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alterados com sucesso e que essa mudança não aconteceria a curto 
prazo, mas que o grupo não desanimasse, pois após o trabalho 
colheríamos os frutos do empenho e dedicação que teríamos ao longo 
dos próximos quatro anos. Era necessário ter um tempo para que não 
ficassem ansiosos, mas que soubessem que tínhamos uma meta com 
relação ao desempenho.

BASE CONCEITUAL

No conjunto de temas que compõem a Figura 2, foi enfatizada 
a base conceitual que norteou as ideias e as contribuições dos 
principais pensadores utilizados no Programa, propiciando a troca 
constante de experiências bem-sucedidas e de seus ‘filhotes’ a partir 
daquele momento. 

Figura 2 – Base conceitual 

Fonte: Os autores (2020).

A equipe começou a etapa de familiarização com a proposta 
do Programa por intermédio das apresentações, capacitações e 
produções, e os consequentes aprendizados com o tema. Nesse 
momento, cada participante aprofundava os conhecimentos a 
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partir dos estudos e atividades propostas, e fornecia sugestões 
para o próximo pensador que poderia contribuir para os estudos e 
capacitações seguintes.

Cada participante se identificava mais com um determinado 
pensador e iniciava as tentativas de aplicação utilizando as leituras 
em sala de aula, tornando assim as aulas mais agradáveis e os 
alunos mais participativos. Por exemplo, em determinada turma, havia 
dificuldade de trabalhar as emoções, então o professor lia, estudava e 
compartilhava com o grupo as contribuições de Wallon na Educação 
e suas relações.

Em outra turma, a professora utilizava as contribuições de 
Montessori, em outra de Pestalozzi, e assim, os professores trocavam 
e faziam sugestões do que poderia funcionar, ou não, em outra turma, 
respeitando a realidade dos alunos e as peculiaridades da turma. 

Os profissionais da Educação precisam enxergar a profissão e 
suas ações como as de especialistas, como de fato são, e não meros 
reprodutores de conteúdos, como aponta Piaget:

A razão geral de tal estado de coisas está naturalmente em que 
o mestre-escola não chega a ser considerado pelos outros - e, o 
que é pior, nem por ele mesmo - como um especialista, quer do 
ponto de vista das técnicas, quer do da criação científica. Apenas 
aparece como um simples transmissor de um saber ao nível de 
cada um. Em outras palavras, conta-se que um bom mestre 
contribua com o que dele se espera, porquanto possui uma 
cultura geral elementar e algumas receitas aprendidas, que lhe 
permitem inculcá-la na mente dos alunos. (PIAGET, 1998, p. 20). 

O conceito de aprendizagem

Para dinamizar O conceito de aprendizagem, tomou-se como 
base o pensador Piaget devido a sua contribuição sobre os estágios 
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do desenvolvimento infantil e a necessidade de compreensão dos 
seus escritos, pois: 

Assim concebida, a inteligência infantil não poderia ser 
tratada, muito menos que a inteligência adulta, por métodos 
pedagógicos de pura receptividade. Toda inteligência é uma 
adaptação; toda adaptação comporta uma assimilação das 
coisas do espírito, como também o processo complementar de 
acomodação. Logo, qualquer trabalho de inteligência repousa 
num interesse. (PIAGET, 1998, p.162). 

Foi então realizado um estudo aprofundado das possibilidades 
em relação ao desenvolvimento intelectual, suas assimilações e 
acomodações, seguindo as características dos períodos sensório-
motor, pré-operatório, das operações concretas e das operações 
formais, e dessa forma, analisar e compreender os estágios de 
desenvolvimento de Piaget na observação do cotidiano escolar dos 
alunos, suas interações e reorganizações dos processos.

Pedagogia de Projetos

Dewey foi abordado no tema Pedagogia de Projetos, pois traz 
como proposta pedagógica a ação, isto é, antes da apresentação 
dos conteúdos, constam as experiências concretas que vão 
embasar essa ação.

Segundo Dewey (1959, p. 377-378): 

A teoria do método de conhecer [...] pode ser denominada de 
pragmática. Sua feição essencial é manter a continuidade do 
ato de conhecer com a atividade que deliberadamente modifica 
o ambiente. Ela afirma que o conhecimento em seu sentido 
estrito de alguma coisa possuída consiste em nossos recursos 
intelectuais em todos os hábitos que tornam a nossa ação 
inteligente. Só aquilo que foi organizado em nossas disposições 
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mentais, de modo a capacitar-nos a adequar o meio às nossas 
quatro necessidades e a adaptar os nossos objetivos e desejos 
à situação em que vivemos, é realmente conhecimento ou saber.

Nesse modo de delinear a teoria do método de conhecer, 
a assimilação das informações precede a simples transferência 
de conhecimento, possibilitando aos alunos utilizarem novos 
conhecimentos a fim de servir suas necessidades reais, a partir de 
situações da vida cotidiana.

A educação por Paulo Freire

Em A educação por Paulo Freire, mereceu destaque esclarecer o 
aprofundamento em alguns pensamentos do autor, onde era colocada 
a necessidade da ação e reflexão, da práxis como demonstração de 
exemplos a serem seguidos e a necessidade de que:

preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos 
defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo 
nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse 
em uma etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Ação e 
reflexão e ação se dão simultaneamente. (FREIRE, 1987, p. 72).

A aprendizagem pela leitura  

Cecília Meireles foi estudada no tema A aprendizagem pela 
leitura. Nesse tópico foi explorada a necessidade de que os alunos 
se encantem pela leitura, pelo gosto de ter e manusear livros. Foi 
discutido que alunos que ouvem histórias diariamente em rodas de 
leitura e a hora do conto, apresentam interesse na leitura, os que leem 
apresentam rendimento melhor em leitura, e os que ouvem, leem e são 
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incentivados a escrever ou reescrever as histórias lidas apresentam 
rendimento melhor em leitura e escrita. Conforme a autora, “entre 
tantos livros postos a sua disposição, a criança revela o seu gosto, 
as suas tendências, os seus interesses” (MEIRELES, 1979, p. 33). E é 
nesse afloramento pelos novos gostos, que o incentivo aos alunos faz 
toda a diferença nos resultados da Unidade.

Contribuições de Freinet

Nas Contribuições de Freinet destacou-se a visão de adaptação 
da escola às necessidades apresentadas pelos alunos. Segundo 
Freinet (1975, p. 115): 

Toda a nossa pedagogia está baseada nos utensílios e nas 
técnicas. São eles que modificam a atmosfera da vossa aula, e 
assim, o vosso próprio comportamento, tornando possível este 
espírito de libertação e de formação que é a razão de ser das 
nossas inovações. 

Freinet foi um dos destaques na formação, devido à necessidade 
de o grupo perceber a importância dos cantinhos de atividades, por 
possuir uma preocupação com a formação do magistério, compreender 
suas ações e entender a proposta de aperfeiçoamento trazida por ele, 
que foram pontos fortes para o aprimoramento do corpo docente.

Contribuições de Vygostsky 

Nas Contribuições de Vygostsky, o processo de desenvolvimento 
e capacidade de aprendizagem foram focalizados por meio do conceito 
da Zona de Desenvolvimento Proximal, isto é, a 
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distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VYGOSTSKY, 1984, p.97).

A Zona de Desenvolvimento Proximal exemplifica as relações 
de troca e assimilação dos alunos, ou seja, de “aprendizado e 
desenvolvimento [que] estão inter-relacionados desde o primeiro dia 
de vida da criança” (Vygotsky, 1984, p.95). Segundo o autor, “cada 
pensamento se move, amadurece e se desenvolve, desempenha uma 
função, soluciona um problema” (Vygotsky,1989, p.108).

Como ensinar a aprender a aprender

Como ensinar a aprender a aprender foi o último tema da 
Base Conceitual. Nesse item destacou-se a necessidade de instruir 
os alunos para que consigam realizar pesquisas, escrever, ler, 
estudar com os seus próprios recursos, para que crie independência 
educativa. Essa necessidade do século XXI, apesar de a educação 
estar presa no século passado, faz toda a diferença no rendimento dos 
alunos, pois os alunos precisam entender que não basta apenas ler e 
escrever o que é orientado, mas que precisam buscar seus próprios 
caminhos para o aprofundamento dos conhecimentos trabalhados e 
outros que tenham dúvidas. O desenvolvimento dessas habilidades 
proporciona ao aluno diferença entre os demais, e assim, possibilitar 
que se destaque nas avaliações. 

De acordo com a visão de Coll (1994, p. 136):

Numa perspectiva construtivista, a finalidade última da 
intervenção pedagógica é contribuir para que o aluno desenvolva 
a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si 
mesmo numa ampla gama de situações e circunstâncias, que o 
aluno “aprenda a aprender”. 
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O que se pretendeu com esses temas, explanações e debates 
entre os professores foi fundamentar o profissional para a sua 
prática, construindo conhecimento sobre Educação de qualidade e 
pública, e as possibilidades de contribuir de forma significativa na 
formação do aluno.

IDENTIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO

No conjunto de temas seguinte (Figura 3), foi iniciada uma parte 
significativa da capacitação, pois se deu início a ações básicas, porém 
importantíssimas à compreensão de todo o procedimento, como a 
Sondagem e diagnose, que nortearam o desenvolvimento das demais 
ações. Por meio desse tema, pode-se compreender as necessidades 
de avanço ou de replanejamento necessárias durante todo o percurso 
pedagógico em sala de aula.

Figura 3 – Identificação e Preparação 

Fonte: Os autores (2020).

Foram estudados outros temas relacionados à Avaliação: A 
avaliação diagnóstica, ligada automaticamente à Sondagem e diagnse; 
A montagem da Avaliação diagnóstica, onde todos os professores 
participavam de reuniões por ano e em conjunto, com o objetivo de 
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organizar a avaliação da melhor forma possível, e realizando a escuta dos 
demais professores às avaliações diagnósticas, cujos resultados seriam 
o propulsor do replanejamento. Ainda nesse grupo de temas, destaca-
se as Avaliações padronizadas como fator essencial para medição das 
turmas, alunos e escola, principalmente as avaliações padronizadas 
por ano de ensino, com a finalidade de medir, da mesma forma, turmas 
do mesmo ano, mas com alunos e professores diferentes. E desse 
modo, possuir um norte de atendimento unificado, mas respeitando as 
diferenças na aplicação dos conhecimentos e conteúdos. 

Sondagem e Diagnose

Para o tema Sondagem e Diagnose, foi utilizado como referencial 
teórico a obra de Emilia Ferreiro, pois existe uma necessidade que 
os profissionais compreendam, com antecedência da diagnose, as 
fases da escrita, como identificá-las, para que só depois entendam e 
reflitam sobre o que irão avaliar na sondagem e diagnose. Vão então 
poder reformular o planejamento e as avaliações seguintes, e assim, 
identificar o ponto em que os alunos se encontram. A partir desse 
ponto, vão criar estratégias e procedimentos para o desenvolvimento 
de estudos, conhecimentos e/ou conteúdos, avaliações, e enfim, as 
ações ligadas ao planejamento e replanejamento das ações.  

Focalizando a alfabetização, Ferreiro (2000, p. 9) esclareceu que:

Tradicionalmente, a alfabetização inicial é considerada em 
função da relação do método utilizado e o estado de prontidão 
para aprender, o que é muito específico para cada criança e ao 
ambiente social ao qual ela está inserida.

Identificar a fase da alfabetização e o ambiente ao qual a 
criança está inserida torna-se crucial para a continuidade de uma 
aprendizagem consciente, pautada em observações e anotações 
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importantes e relevantes sobre cada aluno, e assim, traçar os objetivos 
para a consolidação dessa alfabetização.

Nesse conjunto de temas, ter estudado Emília Ferreiro, com os 
estágios do desenvolvimento da inteligência humana e aprendizagem 
dos alunos, serviu como base para a elaboração de alguns 
procedimentos e aplicação em sala de aula, com a finalidade de orientar 
o trabalho pedagógico dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Com o objetivo de alfabetizar aos alunos nos anos iniciais e que 
conseguissem, conforme expressou Ferreiro (2006), em entrevista, na 
qual fala sobre o aluno estar pronto na alfabetização:

[...] poder transitar com eficiência e sem temor numa intrincada 
trama de práticas sociais ligadas à escrita. Ou seja, trata-se 
de produzir textos nos suportes que a cultura define como 
adequados para as diferentes práticas, interpretar textos 
de variados graus de dificuldade em virtude de propósitos 
igualmente variados, buscar e obter diversos tipos de dados 
em papel ou tela e também, não se pode esquecer, apreciar a 
beleza e a inteligência de um certo modo de composição, de um 
certo ordenamento peculiar das palavras que encerra a beleza 
da obra literária.

Avaliações padronizadas

No tópico sobre Avaliações padronizadas foi dada forte ênfase ao 
sucesso escolar, e em consequência ao fracasso, pois apesar de serem 
antagônicos, são temas que precisam ser debatidos ao máximo para 
que o grupo compreenda a necessidade de estudos profundos sobre as 
formas para alcançar o sucesso escolar, diminuindo as desigualdades 
de conhecimento. Como menciona Perrenoud (2000, p. 39):

O fracasso não é a simples tradução lógica das desigualdades 
reais. O fracasso é sempre relativo a uma cultura escolar e 
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reflexo das desigualdades de conhecimento e competências de 
avaliação da escola. Põe as hierarquias de excelência a serviço 
de suas decisões, ou é assim um julgamento institucional.

Ainda se ressalta a necessidade de mudança no comportamento 
do grupo, para que a abordagem disciplinar não seja trava para 
o sucesso, e sim, coopere para o alcance dos objetivos de forma 
gradual e consciente, instruindo o aluno sobre a necessidade de um 
determinado comportamento para que a compreensão dos estudos, 
esteja a seu alcance.

[...] os professores acostumados a uma abordagem disciplinar 
não imaginam a possibilidade de desenvolver uma matéria a 
propósito de um problema, quando toda a tradição pedagógica 
leva-nos a automatizar a exposição de conhecimentos e a 
conceber as situações de implementação como simples 
exercícios de memorização. (PERRENOUD, 1999, p. 54).

É Hoffmann (1993, p. 63) quem destaca a necessidade de o 
professor traçar metas, oportunizando a ação e reflexão dos alunos 
para a formação mais adequada ao mundo em que vivem.

Avaliar nesse novo paradigma é dinamizar oportunidades 
de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do 
professor e este deve propiciar ao aluno em seu processo 
de aprendizado, reflexões acerca do mundo, formando 
seres críticos participativos na construção de verdades 
formuladas e reformuladas.

Durante as reuniões dos temas Avaliações Padronizadas do 1º 
ao 3º ano e Avaliações Padronizadas do 4º ao 6º ano foram montados 
grupos de professores que atuassem nesses anos escolares para 
formular e reformular as avaliações padronizadas. Os resultados das 
turmas de cada ano foram comparados com o resultado geral do ano 
escolar e sempre com o do ano anterior, para que fosse repensado o 
currículo da Unidade Escolar e suas avaliações.
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Gestão em sala de aula

No tema Gestão em sala de aula, foram trabalhadas as formas de 
utilização e disposição das carteiras e suas possibilidades, as formas 
de gerenciamento do cotidiano, mesmo nas ações mais simples, que 
se iniciavam na rotina de cada sala de aula.

A esse respeito, Lunardi (2012, p. 96) esclarece:

A gestão pedagógica, também, está ancorada nos saberes 
da docência que podem ser traduzidos pelo conhecimento 
aprofundado de um dado campo de estudos; pela produção 
e manejo de materiais didáticos; pelo domínio de instrumentos 
metodológicos; pela clareza quanto à opção epistemológica 
e quanto ao nível cognitivo e intelectual esperado dos alunos 
durante as situações de aprendizagem; pela criatividade e bom 
senso na elaboração de situações que desafiem o pensamento 
e que produzam a novidade; pela capacidade de organizar o 
planejamento das aulas, as atividades de aprendizagem e a 
avaliação dos alunos; e pelo espírito investigativo que permite a 
elaboração própria, o pensamento autônomo e a auto avaliação.

Portanto, investir em um tema que tratasse de gerir as formas 
de gestão em sala de aula estava diretamente ligado à qualidade da 
aula e também à qualidade do ensino. Outro ponto abordado foi a 
inclusão dos alunos com algum tipo de dificuldade na participação 
de ações dentro e fora da sala de aula, nas quais fossem destaque, 
o que ocasionou transformações no seu comportamento. Também 
ocorreram modificações nas salas, como a ambientação, os cantinhos 
pedagógicos, a utilização de monitoria em duplas, trios e grupos. 

Oficinas Pedagógicas e Meio Ambiente como Tema Multidisciplinar 

Sobre esses temas, ocorreram duas capacitações com 
palestrantes externos ao corpo docente, atendendo aos propósitos de 
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cada um. As palestras contribuíram na organização dos ambientes, 
principalmente as salas de aulas e a ambientação para a alfabetização, 
auxiliando os professores a preparar o ambiente material às atividades 
de ensino aprendizagem.

AVALIAÇÃO

O tema gerador Avaliação (Figura 4) foi desdobrado em temas 
que foram amplamente trabalhados, estudados e compartilhados, pois 
no início do programa, avaliação era o foco principal da ação. Então, 
cada tema foi estudado pelo período necessário, chegando ao limite 
para oportunizar e sanar todas as dúvidas possíveis, mesmo sabendo 
que algumas dúvidas e dificuldades seriam apresentadas sobre os 
temas ao longo do percurso, e provavelmente diferentes, conforme 
novas turmas chegassem à escola.

Figura 4 – Avaliação 

Fonte: Os autores (2020).

Quando se fala em Avaliação, é mais ou menos comum ouvir que 
os profissionais já apresentam uma certa dificuldade em desenvolver 
adequadamente os procedimentos da avaliação educacional. E 
quando detalhamos a avaliação nos principais tópicos propostos, tais 
dificuldades ficam cada vez mais claras. Então, sem a pretensão de 
sanar todas as dúvidas, mas na tentativa de sanar as possíveis dúvidas 
apresentadas pelo grupo a cada capacitação, iniciamos um estudo 
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detalhado que incluía as principais dificuldades, como a diferença 
entre Avaliação Qualitativa e Quantitativa; a avaliação por meio dos e 
nos registros; o planejamento, avaliação e replanejamento a partir da 
avaliação realizada; a avaliação a partir do diagnóstico do perfil das 
turmas; a necessidade da recuperação paralela, monitoria e atividades 
avaliativas para o replanejamento e a auto avaliação.

Avaliação qualitativa x avaliação quantitativa

Em Avaliação qualitativa x avaliação quantitativa foi colocado 
aos presentes a necessidade e importância da construção de modos 
de avaliação que contemplassem as habilidades apresentadas pelos 
alunos, e assim, tornar a avaliação, sendo qualitativa ou quantitativa, 
relevante aos estudantes e termômetro para os professores.

De acordo com a reflexão de Penna Firme (1994, p. 59), 

o fato de que alguns alunos estão acostumados a “estudar para a 
prova”, se os professores se conscientizarem e conscientizarem 
os alunos para o valor da aprendizagem de tal modo que eles 
estudem para sua formação e não para “passar de novo”, o 
estímulo por aprender supera “o da prova”. É o desejo de crescer 
cada vez mais e de buscar a própria realização é o que deve ser 
apoiado na escola, como um processo contínuo. Além disso, a 
verificação da aprendizagem não pode ficar concentrada “numa 
só prova”, mas sim numa variedade de observações e durante 
toda a trajetória escolar.

Assim, foi necessário compreender as possibilidades de 
avaliações a cada turma e ano, de acordo com o perfil dos alunos, 
trazendo sempre à tona a necessidade exposta por Penna Firme. 

Compreender que a Avaliação qualitativa deve caminhar com 
a avaliação quantitativa para o alcance dos objetivos é outro nó na 
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Educação, pois primeiro se faz necessário compreender o significado 
das avaliações e sua relevância na construção do conhecimento do 
aluno. É preciso que o aluno tenha acesso e contato com as duas para 
que o ser humano em construção esteja preparado para a vida. 

A avaliação por meio dos e nos registros

Em A avaliação por meio dos e nos registros, Wallon 
esclarece que: 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em 
cada idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. 
Na sucessão de suas idades, ela é um único e mesmo ser em 
curso de metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua 
unidade será por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento 
e de novidade. (WALLON, 2007, p. 198).

Tal avaliação e acompanhamento possibilitam ao professor 
traçar um perfil de cada aluno, observando gradativamente seu 
desenvolvimento. É sabido que cada indivíduo possui desenvolvimento 
diferente e que não se pode esperar as mesmas habilidades de toda 
a turma, por isso,

O educador, para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-
se na posição de detentor do saber, deve antes colocar-se na 
posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um 
analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da 
vida. (GADOTTI,1999, p.13).

Dessa forma, o professor precisa compreender as características 
e as habilidades trazidas por cada aluno, para que possa, a partir 
desse ponto, formar os alunos com as ferramentas necessárias para o 
seu desenvolvimento.



47

sumário

Segundo Hoffman (2001, p. 43): 

O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento 
imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento 
de todos em tempos equivalentes. Essencialmente, por que não 
há paradas ou retrocessos nos caminhos da aprendizagem. 
Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em 
diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar 
do professor precisará abranger a diversidade de traçados, 
provocando-os a progredir sempre.

Quanto à avaliação por meio dos e nos registros, esse tópico é 
base para a observação de um período ao outro seja com a mesma 
professora, passando por bimestre, seja com outra professora, no 
caso de aprovação ou reprovação do aluno, para que os profissionais 
que o atendem, possam ter uma noção sobre as condições nas 
quais os alunos se encontram. Como confirma Hoffmann (1993, p. 
56), “a avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade, e 
acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de 
construção de conhecimento”, e assim, os professores podem traçar 
os objetivos para o próximo período.

O planejamento, avaliação e replanejamento

O planejamento, avaliação e replanejamento, a partir da 
avaliação realizada com as turmas, é peça fundamental para a 
avaliação consciente dos alunos efetivada pelo corpo docente. No 
momento que os profissionais compreendem a necessidade de avaliar 
o planejamento e acertar suas arestas com o replanejamento, fica mais 
leve o trabalho pedagógico, e a aprendizagem dos alunos. É preciso 
compreender que: 

Ensinar é entrar em numa sala de aula e colocar-se diante de 
um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer relações 
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e desencadear com eles um processo de formação mediado 
por uma grande variedade de interações. (TARDIF, 2002, p.165).

Por meio dessas variações, o professor conseguirá adaptar seu 
planejamento para que o educando complete as fases necessárias 
para o próximo nível, mas é preciso um olhar atencioso e o reforço das 
relações, uma vez que é “fundamentalmente, na sala de aula, onde 
concretamente se objetiva o projeto político-pedagógico não só como 
desenvolvimento do planejado, mas como fonte privilegiada de novos 
subsídios para novas tomadas de decisões” (FERREIRA, 2008, p. 8).

Diagnóstico do perfil das turmas

A avaliação, a partir do diagnóstico do perfil das turmas, dá-se por 
meio das sondagens e diagnoses realizadas ao longo do processo, que 
são intensificadas a partir das necessidades apresentadas pela turma 
e suas particularidades. Precisa-se ter um diagnóstico condizente ao 
perfil da turma, e após, observar e identificar suas peculiaridades e 
possíveis alunos que necessitem de um atendimento diferencial. 

Como afirma Demo (2004, p. 24) é “função precípua do 
professor cuidar da aprendizagem do aluno, com afinco, dedicação, 
continuidade e persistência”. Então, destaca-se a continuidade e 
persistência citadas por Demo, pois o processo só será contínuo e de 
sucesso, se contar com a persistência dos envolvidos.

Recuperação paralela, monitoria e atividades avaliativas

Ainda sobre esse grupo de temas, coloca-se a necessidade 
da recuperação paralela, monitoria e atividades avaliativas para o 
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replanejamento, devido à importância que tais ações trazem ao 
processo. Quando pensamos em recuperação paralela e monitoria, 
devemos pensar em formas de resgatar os alunos que ainda não 
atingiram os objetivos para que tenham as mesmas oportunidades 
e avanços dos demais alunos. E é dessa forma que traçamos a 
recuperação paralela como tema para envolver ainda mais o corpo 
docente, dando sugestões e demonstrando no campo por meio dos 
exemplos bem-sucedidos.

Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena 
interação com os alunos. Ora, essas escolhas dependem 
da experiência dos professores, de seus conhecimentos, 
convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem 
de suas representações a respeito dos alunos e, evidentemente, 
dos próprios alunos. (TARDIF, 2002, p.132).

Tais escolhas feitas por professores representam um 
diferencial nas vidas dos alunos, que muitas vezes não têm a 
oportunidade de serem vistos pelos ambientes de convivência. É, 
pois na escola que conseguem ser enxergados e orientados para 
alcançar um futuro melhor. 

Auto avaliação 

Como “Em todo processo de avaliação requer-se uma 
capacidade de observação e registro por parte do professor e, se 
possível, por parte do aluno também” (MASETTO, 2003, p. 156), 
esclarece-se que o tema auto avaliação foi um dos temas com maior 
dificuldade de execução. Primeiro, foi necessário que os profissionais 
que atuariam junto ao corpo discente entendessem a prioridade e 
necessidade dessa ação, e que deveria ser pautada em reflexões feitas 
pelos próprios alunos quanto ao seu rendimento durante o período 
determinado. Nessa teia de reflexão, encontramos alguns embates, 
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como: a necessidade de o professor delimitar o tempo; esclarecer 
o que deveria ser levado em conta nessa avaliação, informando 
aos alunos os critérios para que pudessem auto avaliar-se de forma 
adequada; compreender que alguns alunos iriam se auto afirmar e 
outros iriam se avaliar de forma negativa; rever as avaliações sem 
interferir nas notas dadas, mas esclarecer sobre os motivos que o 
levaram a escolher essa ou aquela resposta. Assim, Hoffmann (1993, 
p. 58) chama atenção para o fato de que:

Todo o conhecimento que o aluno desenvolve, todo 
conhecimento que o aluno constrói, é construído na relação 
consigo próprio, na relação com os outros e com o objeto do 
conhecimento e tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, o aluno 
nunca aprende sozinho. 

O RESULTADO DA AVALIAÇÃO AO FINAL 
DO PRIMEIRO ANO DE CAPACITAÇÃO

Após um ano de capacitação com os profissionais da Unidade 
Escolar, as proficiências médias da escola na avaliação Alfabetiza Rio, 
no primeiro ano do Ensino Fundamental trouxeram gratas surpresas. 
Os professores e gestores não tinham nem ideia que os resultados já 
melhorariam no primeiro ano, com exceção de algumas turmas. 

Tabela 1 - Proficiências médias na avaliação Alfabetiza Rio - 1º Ano EF - 2013

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos Avaliados

Leitura 167,7 165,3 180,7 22

Escrita 147,9 145,4 148,8 23

Matemática 164,0 162,9 218,1 23

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).
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Os alunos da escola alcançaram 180,7 pontos em Leitura, 148,8 
em Escrita, e 218,1 em Matemática. Todas as médias ficaram acima 
das apresentadas pela CRE a qual a escola pertence (respectivamente 
165,3; 145,4; 162,9) e das consolidadas pela Rede Municipal como 
um todo (respectivamente 167,7; 147,9; 164,0), o que deixou todos os 
envolvidos muito satisfeitos e orgulhosos. Eram os primeiros resultados 
de uma avaliação externa, corroborando o trabalho desenvolvido 
durante o primeiro ano do Programa de Capacitação.

A Escola também participou da Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA), de responsabilidade do Inep, com testes 
aplicados na turma do 1º ano nas escolas de todo o país. O objetivo da 
ANA é diagnosticar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 
Portuguesa e Alfabetização, e em Matemática.

Tabela 2 - Percentual de alunos da Escola, por 
nível de proficiência na ANA - 2013

Prova Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Leitura 27,27 27,27 36,36 9,09

Escrita 9,09 18,18 45,45 27,27

Matemática 10,00 40,00 20,00 30,00

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Os resultados dos alunos da Escola, na ANA 2013, se distribuíram 
nos níveis 1, 2, 3 e 4 de proficiência em leitura, variando de 425 a 525 
pontos nos níveis 1 e 2, com 27,27% dos alunos em cada um desses 
níveis, e de 525 a 625, no nível 3 (36,36% dos alunos), a até mais 
de 625 pontos, no nível 4, com 9,09% dos alunos). A distribuição dos 
alunos já indicava uma linha ascendente para os resultados. 

Já os resultados em escrita ficaram concentrados nos níveis 
mais altos, 3 e 4 de proficiência, variando de mais de 500 a 580 pontos 
(45,45 % dos alunos no nível 3), e de mais de 580 pontos (27,27% % 
dos alunos no nível 4). 
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Em Matemática, os resultados de proficiência ficaram 
concentrados nos níveis 2, 3 e 4, respectivamente com 40%, 20% e 
30% dos alunos, ou seja, metade do 1º ano escolar se colocou nos 
dois níveis mais altos da escala de proficiência.

Na avaliação Prova Rio, para o 3º e o 6º anos, os resultados 
do 3º ano da Escola ficaram aquém das médias alcançadas pela 
Coordenadoria e pela Rede Municipal. Como 2013 foi o primeiro 
ano do Programa de Capacitação, provavelmente o tempo não foi 
suficiente para melhorar o nível de aprendizagem de todos os alunos 
em leitura e matemática.

Tabela 3 - Proficiências médias da escola na 
avaliação Prova Rio - 3º Ano - 2013

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 149,2 149,7 130,8 21

Matemática 154,3 154,2 141,9 21

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Já no 6º ano, os alunos, mais velhos e maduros, atingiram 
proficiências mais altas do que as médias da Coordenadoria e da Rede 
Municipal como um todo, nas duas disciplinas. Esse foi um resultado 
bastante satisfatório para a Escola.

Tabela 4 - Proficiências médias da Escola na 
avaliação da Prova Rio - 6º Ano - 2013

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 207,9 212,7 246,5 21

Matemática 204,5 209,1 250,7 21

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Os resultados mostram que, no primeiro ano de capacitação, 
ficou evidente o esforço do desenvolvimento da equipe e dos alunos. No 
entanto, ficou claro também que ainda podíamos melhorar, desenvolver 
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novas habilidades, levar os alunos a índices e aprendizagens melhores, 
construir conhecimentos que se solidificassem, e assim, alcançar 
índices de proficiência mais altos.



Capítulo 3

O SEGUNDO ANO DO 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO3

O SEGUNDO ANO 
DO PROGRAMA

DE CAPACITAÇÃO
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O segundo ano de atividades do Programa de Capacitação 
dos professores da Escola Municipal contou com conjuntos de 
temas geradores, sendo eles: O Prazer da Leitura, Alfabetização e 
Letramento, Base lógica, A Tecnologia no Ambiente e Afetividade 
a favor da Aprendizagem Educacional (Figuras 5, 6, 7, 8 e 9). Esses 
temas geradores nortearam a construção dos conteúdos necessários 
ao desenvolvimento da equipe, e em sequência, dos alunos, pois era 
necessário que o corpo docente compreendesse a importância de 
incluir ciclos de leituras no cotidiano dos alunos, e assim promover um 
corpo discente de leitores.

O PRAZER DA LEITURA

Nesse grupo de temas (Figura 5), foram trabalhadas as formas 
do encantamento pela leitura e a importância do acesso ao letramento 
a todos os alunos. Foi esclarecido mais de uma vez, que mesmo que 
o aluno não possua livros e materiais didáticos em sua residência e 
nos diversos ambientes que interage em sua vida social, a leitura está 
presente em todos os locais por onde caminha. Na escola teria acesso 
a essa importante atividade por meio dos cantinhos de leitura, rodas de 
leitura, a hora do conto, empréstimos de livros para ele e sua família, 
clube dos pais, e assim, em qualquer oportunidade, os alunos estariam 
envolvidos entre letras e livros. 

Figura 5 – O prazer da leitura 

Fonte: Os autores (2020).



56

sumário

Cabe ressaltar que várias sugestões foram dadas para o 
crescimento literário dos alunos, dentro e fora da escola. Então, foram 
criados o Correio da Amizade, a Caixa Literária, dias para apresentação 
dos leitores e premiações para os que mais se desenvolveram, não só 
os melhores, mas os que superaram suas próprias expectativas.

O Grêmio Estudantil foi envolvido em atividades literárias e 
apresentações, sempre convidando aos demais alunos da escola 
a participarem e se envolverem em projetos. A direção da unidade 
escolar realizava reuniões com o Grêmio e os representantes de cada 
turma para que as informações fossem repassadas a todos.

Recorrendo a Meireles (1984, p. 32), “só as boas, as grandes, as 
eternas leituras poderão atenuar ou corrigir o perigo a que se expõe a 
criança na desordem de um mundo completamente abalado, e em que 
os homens vacilam até nas noções a seu próprio respeito”.  

Então, um dos nossos objetivos com o gosto pela leitura era 
despertar nos alunos esse interesse em detrimento de televisão, 
computadores, internet, redes sociais, sendo este o grande desafio 
dessa e das próximas gerações de professores.

O conjunto de temas sobre leitura acomoda O prazer de ler; Como 
trabalhar livros infantis; Formação de leitores e Roda de Leitura/A hora 
do Conto. Foram realizadas algumas reuniões específicas sobre esse 
conjunto de temas por se tratar de um ponto que ainda apresentava 
fragilidades em sua execução. Foi então repassado aos profissionais 
da educação que o gosto pela leitura e o trabalho com literatura infantil 
e infanto-juvenil trariam contribuições e adeptos para novas leituras. 
Compreender que a formação de leitores está diretamente ligada a 
hábitos de leituras e a participação nas atividades de leitura como a 
hora do conto, roda de leitura, correio da amizade e outras ações fez 
com que os profissionais mobilizassem ações voltadas para essas 
atividades, dando uma roupagem diferenciada para que os alunos se 
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interessassem por novas leituras. Também foram realizados encontros 
que envolvessem leituras com os responsáveis, como o chá dos avôs 
e saraus com a Comunidade.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

No bloco de temas sobre Alfabetização e Letramento (Figura 
6), foram trabalhadas incansavelmente as formas de proporcionar 
uma leitura e escrita mais adequada aos alunos, portanto foram 
estudados os temas geradores e suas possibilidades para o pleno 
desenvolvimento do educando.

Figura 6 – Alfabetização e letramento 

Fonte: Os autores (2020).
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Leitura e escrita

Em Leitura e escrita foi explanada e discutida a fala de Freire:

lições que falam de Eva viu a uva, a homens e mulheres 
que às vezes conhecem poucas Evas e nunca comeram 
uvas. Pensávamos em uma alfabetização em que o homem 
e a mulher, porque não fossem seus pacientes, seus 
objetos, desenvolvessem a impaciência, a vivacidade, 
característica dos estados de procura, de invenção e 
reivindicação. (FREIRE, 2009, p. 112).

E assim desvelar as possibilidades da leitura e escrita, pois 
compreender que tanto uma como a outra necessita fazer relação com 
a vida dos alunos para facilitar a aprendizagem e essa fazer sentido na 
plenitude da palavra.

Alfabetização e Letramento 

No grupo de temas Alfabetização e Letramento, discutiu-se o 
sentido da fala de Ferreiro: 

Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve 
para escrever coisas inteligentes, divertidas ou importantes. 
Essas são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas 
começaram a alfabetizar muito antes, através da possibilidade 
de entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há 
outras crianças que necessitam da escola para apropriar-se 
da escrita. (FERREIRO, 1999, p. 23).

Independentemente de a criança chegar à escola sabedora ou 
não, precisamos identificar o nível que cada criança se encontra e a 
partir desse nível desenvolver estratégias pedagógicas para o pleno 
desenvolvimento da criança e do grupo no qual está inserida.



59

sumário

Nesse tema, trouxe-se novamente Ferreiro (1996, p. 24): “O 
desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente 
social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, 
não são recebidas passivamente pelas crianças”, pois compreender 
que a criança e um ser ativo durante essas aprendizagens fará toda a 
diferença na forma como o aluno recebe as informações e o que fará 
com ela. Compreender as necessidades apresentadas pelos alunos e, 
a partir daí, traçar os objetivos para a consolidação das aprendizagens 
parece ser o caminho da alfabetização.

Ambiente Alfabetizador

Destaca-se a importância do ambiente alfabetizador para 
encantar as crianças e dar acesso à alfabetização, ao nível de seus 
olhos. Foram sugeridos alfabetários na altura das crianças. Ao invés 
dos alfabetos ficarem acima do quadro, no alto, foram colocados 
diversos alfabetos, tipo alfabeto da Mônica, dos brinquedos, do 
folclore, enfim, da realidade da turma, na altura dos olhos dos 
discentes, inclusive alfabetos que são construídos por eles e 
alterados, textos diversos ao alcance de olhos e mãos dos alunos, 
nomes em chamadas expostos à frente da turma, rotinas de acordo 
com as necessidades de cada grupo.

O ambiente alfabetizador envolveu os alunos e os predispôs a 
continuar aprendendo.

Módulos de Alfabetização 

Sobre Módulos de Alfabetização, foi indispensável trazer 
a compreensão que existem alunos que precisam de tentativas 
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diferenciadas para que sua alfabetização se concretize e outros 
que avançam pelas etapas com mais facilidade. O estudo sobre os 
módulos e as cartilhas ajudou muito a compreender as formas de 
aprendizagens e os caminhos que poderiam ser trilhados.

Segundo Ferreiro (1999, p. 47): “a alfabetização não é um 
estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria 
dos casos anterior a escola e que não termina ao finalizar a escola 
primária”. Foi importante a compreensão dessa entre tantas citações 
de Ferreiro para que pudéssemos avançar em mais um entendimento.

Ainda se pontua que a necessidade de compreender que 
a alfabetização se dá quando as crianças estão preparadas para 
tais aprendizagens. Portanto, entender as fases da leitura e escrita 
foram pontos importantes para o desenvolvimento dos anos iniciais. 
Compreender que a criança possui contato com o mundo letrado antes 
da escolarização deveria fazer com que os professores respeitassem 
e utilizasse sua bagagem de aprendizagem, a fim de facilitar a 
consolidação da escrita.

Construção da escrita

Para focalizar a Construção da escrita, Ferreiro (2000, p. 31) 
enfatiza que “nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão 
apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e 
o objeto dessa aprendizagem. ” 

A partir dessa afirmação, foram feitas reuniões a fim de trabalhar 
a concepção de Ferreiro com o grupo de professores, para que, diante 
da proposta pedagógica da Unidade Escolar, pudessem traçar as metas 
e os processos que melhor se adaptariam ao grupo de profissionais e 
ao grupo de alunos na construção de sua escrita.
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Consciência fonológica

No que se refere à temática Consciência fonológica, Soares 
(2001, p. 53) destaca:

A criança aprende a escrever agindo e interagindo com a língua, 
experimentando escrever, ousando escrever, fazendo uso de 
seus conhecimentos prévios sobre a escrita, levantando e 
testando hipóteses sobre as correspondências entre o oral e os 
escritos, independentemente de uma sequência e progressão 
dessas correspondências que até então eram impostas a ela, 
como controle do que ela podia escrever, porque só podia 
escrever depois de já ter “aprendido”.

Ressalta-se a necessidade de os alunos serem inseridas no 
mundo escolar intensamente com diversos portadores de textos 
para que possam usar os textos para o desenvolvimento da leitura 
e também da escrita. Desmistificar o fantasma da prontidão é 
disponibilizar aos alunos as possibilidades para o seu desenvolvimento. 
Portanto, pretendeu-se explicitar as formas de trabalhar a consciência 
fonológica, esgotando as interações necessárias para a assimilação e 
a importância para a compreensão da leitura e escrita.

Jogos para a alfabetização e jogos 
cooperativos na produção da escrita

Em relação ao tema Jogos para a alfabetização, deu-se a palavra 
inicial a Dewey:

Brinquedos, jogos, ocupações que exigissem manipulação e 
construção, foram reconhecidos, pela primeira vez depois de 
Platão, como de importância essencial para a educação. O 
lugar do exercício das funções do corpo no desenvolvimento do 
espírito foi praticamente reconhecido. A aplicação do princípio, 
entretanto, ainda estava prejudicada e falseada por uma filosofia 
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e psicologia errôneas. A contribuição direta para o crescimento, 
pelo uso livre e completo dos órgãos do corpo em contato com 
objetos materiais e com realizações práticas de projetos, não 
era ainda compreendida. (DEWEY, 1957, p.100). 

A utilização do lúdico por meio dos jogos, do uso de materiais 
manipuláveis na aprendizagem completou um lugar no processo de 
ensino, não somente em Matemática, mas em todas as aprendizagens. 
Compreender a necessidade da interação entre os alunos e docentes, 
construído por meio dessas relações e a troca e monitoria entre os 
alunos durante esses momentos foi crucial para o desenvolvimento de 
novas habilidades.

Com relação aos Jogos cooperativos na produção da escrita 
foi esclarecido a necessidade de que essas relações fossem 
recriadas e refeitas pelo corpo docente, enfatizando o lúdico e 
a cooperação entre os alunos para que as aulas trabalhassem e 
desenvolvessem a autonomia e a criatividade diante dos desafios 
do cotidiano de cada aluno e do coletivo, e assim, demonstrar como 
a aprendizagem da escrita pode também ser feita de forma leve e 
prazerosa para as crianças. 

Musicalidade

No tema Musicalidade, a proposta era levar os professores 
a entenderem a importância e necessidade de atividades 
musicais para a melhor compreensão do desenvolvimento social 
e emocional do aluno e adaptação no ambiente escolar, pois os 
alunos menores demonstram maior interesse em atividades nas 
quais não precisem ficar todo o tempo sentados ou calados. 
Essa necessidade de falar e movimentar é muito descarregada 
na música e seus movimentos na dança, o que facilita não só a 
alfabetização, mas a aprendizagem com um todo.



63

sumário

Tratando do tema, Yogi (2003, p. 12) destacou que: 

A Educação Musical é um importante mediador do 
desenvolvimento da criança nas suas habilidades físicas, 
mentais, verbais, sociais e emocionais. Uma característica 
própria da Educação Musical é a “liberdade de criar e adaptar”, 
mediante a qual as atividades se tornam atraentes aos olhos das 
crianças que buscam incansavelmente novidades, descobertas 
e vivências que lhes satisfaçam a curiosidade. Na Educação 
Musical o próprio corpo da criança é o ponto de partida, sendo 
a sua voz um precioso instrumento que tem dentro de si. A 
criança é levada a praticar, a reconhecer, e a descobrir o ritmo 
e o som de maneira livre e organizada, a partir dos movimentos 
corporais e depois fora dele.

Psicomotricidade

Sobre Psicomotricidade, Vayer (1977, p. 30) chamou a atenção 
para a sua importância na educação. 

Sob o ponto de vista do ângulo reeducativo, é uma ação 
pedagógica e psicológica que utiliza a ação corporal com 
fim de melhorar ou normalizar o comportamento geral da 
criança, facilitando o desenvolvimento de todo os aspectos 
de sua personalidade.

Diante das necessidades apresentadas pelos alunos, 
foi importante trazer o tema psicomotricidade e explorar suas 
possibilidades no cotidiano escolar, por meio das atividades 
direcionadas, pela troca de informações e conhecimentos entre os 
professores de Educação Física, e assim, traçar os caminhos para 
utilizar os mecanismos a favor da aprendizagem.
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A Ludicidade no ambiente alfabetizador

Fortuna (2000, p. 10) foi contemplada no tema A Ludicidade no 
ambiente alfabetizador, pois:

Reiteramos que a contribuição do jogo para a escola ultrapassa 
o ensino de conteúdos de forma lúdica, “sem que os alunos 
nem percebam que estão aprendendo”. Não se trata de ensinar 
como agir, como ser, pela imitação e ensaio através do jogo, 
e sim, desenvolver a imaginação e o raciocínio, propiciando o 
exercício da função representativa, da cognição com o jogo. 
Brincar desenvolve a imaginação e a criatividade. Na condição 
de aspectos da função simbólica, atingem a construção do 
sistema de representação, beneficiando, por exemplo, a 
aquisição da leitura e da escrita. 

Tal colocação durante o tema deixou claro a importância de 
desenvolver a imaginação por meio de atividades lúdicas. Trazer 
a ludicidade para as conversas e capacitações e as formas de 
como a utilizar nas salas de aula, impulsionou o desenvolvimento 
de alguns alunos.

Metodologias e recursos pedagógicos

Metodologia é o caminho para a realização do como fazer, 
entender os direcionamentos e as ferramentas necessárias para 
o alcance dos objetivos. Compreender qual metodologia melhor 
se adapta a aprendizagem de cada turma ou alunos com casos 
específicos de dificuldade, fez toda a diferença no desenvolvimento 
dos índices da Unidade Escolar. 

Com referência a Metodologias e recursos pedagógicos, Saviani 
(2008, p. 98) pontua que “é preciso, pois, resgatar a importância da 
escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema 
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do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da 
educação escolar.” E assim, foi solicitado aos profissionais que cada 
um escolhesse uma metodologia de sua preferência e fizesse uma 
apresentação sobre a motivação da escolha.  Em seguida, buscou-
se traçar uma metodologia unificada, mas considerando, no entanto, 
quando necessário, utilizar o conhecimento sobre as demais para 
aplicação com os alunos com necessidades ou dificuldades.

Cartilhas?

Em Cartilhas? foi discutido a necessidade de utilizar os diversos 
portadores de textos e materiais para auxiliar a aprendizagem 
dos alunos. Tratou-se também da importância de avaliar os livros 
didáticos, seus conteúdos e a seleção dos que seria próprio para 
o uso e a aprendizagem antes de iniciar o ano letivo para que os 
alunos conseguissem compreender e reconstruir seus conhecimentos 
baseados em proposta concreta de utilização desses materiais 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 24).

Ainda Dewey apropriadamente destacou:

Que a educação não consiste unicamente em “falar” e “ouvir” 
e sim em um processo ativo e construtor, é princípio quase 
tão geralmente violado na prática, como admitido na teoria. 
Não é essa deplorável situação devida ao fato de ser matéria 
meramente exposta por meio da palavra? Prega-se; leciona-
se; escreve-se. Mas para se pôr a matéria ou a teoria em ato 
ou em prática exige-se que o meio escolar esteja preparado, 
em extensão raramente atingida, como locais e condições 
para agir e fazer com utensílios e materiais da natureza física. 
Exige-se, ainda, que se modifiquem os métodos de instrução e 
administração de modo a permitir e assegurar o contato direto 
e contínuo com as coisas. Não que se deva restringir o uso da 
linguagem como recurso educativo; e sim que esse será mais 
vital e fecundo normalmente articulado com a atividade exercida 
em comum. (DEWEY, 1959, p.41).
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Cantar e Alfabetizar

No que se refere ao binômio Cantar e Alfabetizar, foi proposto 
desenvolver o gosto pelas atividades pedagógicas que envolvessem 
música e alfabetização nos anos iniciais por meio das cantigas para os 
alunos menores e dos brinquedos cantados para os alunos maiores. 
Lembrando que para Yogi (2003, p. 14):

Na Educação Musical, os conteúdos podem ser mais 
bem desenvolvidos em forma de projetos, brincadeiras e 
jogos, fazendo da aprendizagem escolar uma atividade 
prazerosa. Isso deve ocorrer paralelamente à formação de 
hábitos e de regras sociais fundamentais para a convivência 
na sociedade, tais como respeitar os outros, esperar a 
vez, saber ouvir, etc. O educador, com a ajuda constante 
da música, é mediador e estimulador. A criança aprende 
pela própria ação, mediante observações, tentativas e 
experiências concretas. (YOGI, 2003, p. 14).

Portanto, estimulou-se atividades propostas pelos professores 
para serem desenvolvidas com os alunos nos ambientes da 
escola, que contemplassem músicas e brincadeiras associadas a 
alfabetização e aprendizagens.

BASE LÓGICA

Figura 7 – Base Lógica 

Fonte: Os autores (2020).



67

sumário

Nesse bloco de temas sobre Base Lógica foi intensificado o estudo 
das metodologias e formas para que os profissionais entendessem 
a necessidade de os alunos gostarem e/ou se interessarem por 
Matemática e suas ramificações. Trouxemos para a capacitação o uso 
de materiais manipuláveis, jogos e ludicidade para despertar interesse 
nos alunos e embasar os profissionais com as teorias necessárias à 
aplicação dos métodos, pois de acordo com Paraná (1990, p. 66):

Aprender Matemática é mais do que manejar fórmulas, saber 
fazer contas ou marcar x nas respostas: é interpretar, criar 
significados, construir seus próprios instrumentos para resolver 
problemas, estar preparado para perceber estes mesmos 
problemas, desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de 
conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível.  

Utilização de materiais manipuláveis

Quanto à Utilização de materiais manipuláveis destaca-se 
a importância de os profissionais compreenderem a necessidade 
dos alunos utilizarem o concreto para alcançarem melhores níveis 
de compreensão, e assim, melhores resultados. De acordo com os 
autores Jesus e Fini (2005, p. 144):

Os recursos ou materiais de manipulação de todo tipo, 
destinados a atrair o aluno para o aprendizado matemático, 
podem fazer com que ele focalize com atenção e concentração 
o conteúdo a ser aprendido. Estes recursos poderão atuar 
como catalisadores do processo natural de aprendizagem, 
aumentando a motivação e estimulando o aluno, de modo a 
aumentar a quantidade e a qualidade de seus estudos.
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Jogos cooperativos na aquisição do 
raciocínio lógico-matemático

No tópico relativo a Jogos cooperativos na aquisição do 
raciocínio lógico-matemático destaca-se o uso de jogos cooperativos 
e pedagógicos para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Este 
recurso deve ser usado de forma prazerosa, na condição de todos 
sejam contemplados, que durante determinada atividade não exista 
competições. Então foram desenvolvidas estratégias para a aplicação 
dos jogos com maior frequência. Como afirmou Pestalozzi:

A memória, quando procede através dos conhecimentos 
psicologicamente bem graduados, coloca por si mesma em 
movimento outras faculdades da alma. A memória, combinado 
as letras difíceis, anima a imaginação; a memória, seguindo 
as séries de número, fixa o espírito sobre suas relações 
internas; a memória, inculcando-se de verdades complexas, 
prepara o espírito a prestar atenção ao simples e ao complexo. 
(PESTALOZZI, 2009a, [1799], p. 83).

Ludicidade no ambiente Matemático

O tema Ludicidade no ambiente Matemático veio complementar 
a necessidade de todo o corpo de profissionais da Unidade Escolar 
compreender que o lúdico precisa ser contemplado tanto nas demais 
disciplinas, como na Matemática. Que era preciso ter a sala equipada 
e materiais matemáticos ao alcance dos olhos dos alunos, para que 
o gosto pela disciplina emergisse em algum momento do ano letivo. 
Segundo Pestalozzi:

O mestre não pode ser uma pura ferramenta, distribuidor 
inanimado de uma matéria morta, semelhante à uma máquina, 
mas ele deve se colocar ao ponto de vista da criança e mover-
se em seu sujeito de maneira a passar de uma verdade a 
outra, de uma descoberta a outra no mesmo ritmo da criança. 
(PESTALOZZI, 2008, [1808], p. 159).



69

sumário

Ensino da Matemática nos anos iniciais

Foi proposto, então, o tema Ensino da Matemática nos anos 
iniciais para finalizar esse grupo de temas, pois trata-se do como 
utilizar os conceitos da Matemática, de forma concreta, lúdica e 
divertida nos anos iniciais. 

Trata-se assim de perceber as coisas e o conhecimento em si, 
como um todo vivo e orgânico, cujos elementos se imbricam 
harmoniosamente de acordo com as leis necessárias e eternas 
e que se desenvolvem em sua complexidade a partir de uma 
origem simples, a fim de que o ensino se desdobre a partir 
dessa percepção como o complexo se funda sobre o simples 
que o constitui. (PESTALOZZI, 2008, [1808], p. 151). 

E assim, traçar metas com sequência durante os anos iniciais, 
para que o aluno ao chegar ao quinto ou sexto ano, ou até mesmo 
em sua chegada ao Fundamental II, tenha construído as habilidades 
necessárias para o desenvolvimento do raciocínio logico-matemático, 
perpassando os anos escolares com maior fluência e facilidade.

Sugestões de atividades Matemáticas

Cabe esclarecer que durante a capacitação sobre Sugestões 
de atividades Matemáticas foi preciso demonstrar a importância da 
Matemática no processo de alfabetização, que uma disciplina não 
está separada da outra e que os alunos podem e irão compreender a 
Matemática e seus termos, se esses tiverem a oportunidade de serem 
ensinados ou demonstrados.

E assim, foi clarificada e explanada a necessidade de trocas de 
experiências bem-sucedidas nesse tema e a importância de se estar 
atento às sugestões dos pares. Nesse tópico específico de sugestões, 
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no início os profissionais demonstravam certa dificuldade de explanar 
suas ações, mas com o passar do tempo o faziam naturalmente.

Com a Matemática é assim, cedo já é tarde para iniciar. Dar à 
Matemática e as outras disciplinas do currículo a mesma importância 
que se dá a alfabetização, já nos anos iniciais, faz com que a criança 
desenvolva suas potencialidades e acredite em si próprio, pois também 
existem adultos acreditando que ela é capaz, isto porque a: 

educação não é aquilo que o professor dá, mas é um processo 
natural que se desenvolve espontaneamente no indivíduo 
humano; que não se adquire ouvindo palavras, mas em 
virtude de experiências efetuadas no ambiente. A atribuição 
do professor não é a de falar, mas preparar e dispor uma série 
de motivos de atividade cultural num ambiente expressamente 
preparado. (MONTESSORI, s.d, p.11).

A TECNOLOGIA NO AMBIENTE EDUCACIONAL

Nesse grupo de temas pretendeu-se potencializar o uso das mídias 
e novas tecnologias durante as aulas para que os alunos estivessem 
mais perto das suas realidades cotidianas com uso da tecnologia.

Figura 8 – A Tecnologia no Ambiente Educacional 

Fonte: Os autores (2020).
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Freire (1996, p.43) afirma que: “É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem é que pode melhorar a próxima prática”, portanto, 
pretendeu-se aproximar o modo de ensinar da escola com o modo 
de fácil aprendizagem do aluno. Por meio de jogos no computador, 
apresentações e aulas com plataformas digitais e o uso de simples 
softwares, (Word, bloco de notas, calculadoras) descobriu-se também 
as dificuldades dos alunos, e assim, pode-se investir em ações para 
aumentar o número de vezes que tinham acesso a computadores e 
afins.  A carência de outros recursos tecnológicos, mais modernos, 
limitaram a utilização da tecnologia na escola.

Nos temas O Uso das mídias digitais, O uso de novas tecnologias 
no ambiente escolar, O uso da tecnologia no trabalho pedagógico, 
Ludicidade e tecnologia no trabalho pedagógico, a Utilização 
da educopédia foram sugeridos o uso de tecnologias, materiais 
diferenciados, aplicativos de aprendizagem para o desenvolvimento 
dos alunos. Segundo a UNESCO, 2009:

Por intermédio do uso corrente e efetivo da tecnologia 
no processo de escolarização, os alunos têm a chance 
de adquirir complexas capacidades em tecnologia, sob 
orientação do principal agente, que é o professor. Em sala 
de aula, ele é responsável por estabelecer o ambiente e 
preparar as oportunidades de aprendizagem que facilitem o 
uso da tecnologia pelo aluno para aprender e se comunicar. 
Consequentemente é essencial que todos os professores 
estejam preparados para oferecer essas possibilidades aos 
alunos. (UNESCO, 2009, p. 1).

E assim, buscou-se desvelar as formas para facilitar as 
aprendizagens utilizando a tecnologia. É importante ressaltar que 
também foram realizadas ações para que os profissionais adquirissem 
propriedade de ensino na utilização de equipamentos e aplicativos 
sugeridos, como, por exemplo, a montagem de horários para a utilização 
da Sala de multimeios, a Sala de Informática ou os carrinhos de netbooks 
com 30 unidades cada para serem utilizados pelas turmas e professores. 
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A utilização da educopédia 

A escolha da utilização da educopédia e aplicativos para 
aprendizagem foram importantes para a aprendizagem dos alunos, os 
profissionais compreenderam que os alunos necessitavam ter acesso 
de forma específica ao mundo digital e essa interação com os alunos 
e seus desejos educativos fez diferença nos avanços alcançados por 
eles. E assim, foi criado um quadro de horários, em que cada turma 
dispunha de horário pré-definido para utilizar a educopédia e a sala de 
multimeios. Segundo Tardif, 2002:

Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena 
interação com os alunos. Ora, essas escolhas dependem 
da experiência dos professores, de seus conhecimentos, 
convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem 
de suas representações a respeito dos alunos e, evidentemente, 
dos próprios alunos.” (TARDIF, 2002, p.132).

Portanto, outro apontamento importante foi fazer com que os 
alunos acreditassem em si e no seu potencial, foi ponto crucial para o 
avanço pedagógico. Então, foram realizadas reuniões com a finalidade 
de dividir as melhores escolhas para os alunos, pois era necessário 
que os profissionais compreendessem a importância da utilização das 
tecnologias no cotidiano do aluno.

AFETIVIDADE A FAVOR DA APRENDIZAGEM

No grupo de temas sobre Afetividade a favor da aprendizagem, 
Wallon (1995) reflete que: “Os domínios funcionais entre os quais 
se dividirão o estudo das etapas que a criança percorre serão, 
portanto, os da afetividade, do ato motor, do conhecimento e da 
pessoa” (WALLON, 2007, pp. 131 e 135).
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Nesse conjunto de temas, foi proposto ao convidar o corpo 
de funcionários da escola uma maior interação com o alunado, 
atentando para as suas dificuldades e desafios do cotidiano. Pediu-
se para que os indivíduos que irão interagir com os alunos descessem 
literalmente dos seus patamares em virtude dos cargos que ocupam. 
E assim, mais próximos aos alunos conseguiriam atingir os que 
apresentassem maior dificuldade de interação ou convivência em 
grupo, pois desejava-se enfatizar a necessidade da afetividade para 
tornar a aprendizagem mais prazerosa.

Figura 9 – Afetividade a favor da aprendizagem 

Fonte: Os autores (2020).

A boa convivência na construção do coletivo  

Quanto ao tema A boa convivência na construção do coletivo, 
conforme esclareceu Freire: 

Quanto mais intensa a análise as relações educador - 
educandos na escola, em qualquer de seus níveis (ou 
fora dela), parece que mais podemos convencer de que 
estas relações apresentam um caráter especial e marcante 
– o de serem relações fundamentalmente narradoras, 
dissertadoras. (FREIRE, 1987, p.33).

Desse modo, pôde-se vislumbrar as possibilidades de acesso ao 
grupo, proporcionando a tão sonhada e difícil convivência no coletivo. 
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Tal construção remeteu os participantes às dificuldades do percurso, 
mas a colheita dos resultados desse trabalho valeu cada escuta, aula, 
capacitação e demonstrações ao longo do período.

Autoridade e autonomia do professor em sala de aula

Sobre o tópico Autoridade e autonomia do professor em 
sala de aula, entende-se que para Saviani (2008, p.48-49): “[...] a 
aquisição desses conteúdos não se dá sem esforço, não se dá de 
modo espontâneo, consequentemente [...] para se aprender é preciso 
disciplina e, em função, eles exigem dos professores a disciplina.”  
Enquanto Freire (1996, p.96) enfatizou que “o bom professor é o que 
consegue, enquanto falar, trazer o aluno até a intimidade do movimento 
do seu pensamento”. Portanto, nesse tópico sobre autoridade e 
autonomia do professor, pretendeu-se esclarecer a necessidade da 
instauração e permanência de disciplina nas salas de aula e diversos 
ambientes escolares para a concretização da aprendizagem de forma 
a contemplar todos os agentes do processo ensino-aprendizagem.

O relacionamento interpessoal no ambiente 
educacional e a afetividade no relacionamento 
professor-aluno e na aprendizagem

No tema O relacionamento interpessoal no ambiente educacional 
evidenciou-se o respeito ao pensar e agir dos pares, e dos alunos, 
levando às reflexões de necessidade de aprimoramento das posições 
assumidas, ora pelo professor, ora pelo aluno, ora pelos funcionários. 
Freire traduz o significado quanto a esse relacionamento:

Meu dever ético, enquanto um dos sujeitos de uma prática 
impossivelmente neutra – a educativa – é exprimir o meu 
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respeito às diferenças de ideias e de posições. Meu respeito 
até mesmo às posições antagônicas às minhas, que combato 
com seriedade e paixão. Dizer, porém, cavilosamente, que elas 
não existem, não é cientifico nem ético. (FREIRE, 1992, p. 79).

Em relação ao tema a afetividade no relacionamento professor-
aluno evidencia-se pela fala de Freire que:

Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 
confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois 
pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, 
com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-
se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há 
comunicação. (FREIRE, 2009, p. 115).

Concluiu-se que era importante investir nesse tema e 
dedicar também um tempo para as trocas de experiências entre os 
profissionais, a fim de que no contato com o seu par bem sucedido 
no relacionamento, o outro conseguisse perceber a necessidade de 
mudar algumas ações no seu cotidiano de atendimento aos alunos 
e à comunidade.

Com referência ao tópico A afetividade na aprendizagem, 
Arantes relata que:

Necessitamos construir um sistema educativo que supere 
a clássica contraposição entre razão e emoção, cognição 
e afetividade, e que rompa com a concepção – por nós tão 
conhecida - que atribui ao desenvolvimento do intelecto, dos 
aspectos cognitivos e racionais, um lugar de destaque na 
educação, relegando os aspectos emocionais e afetivos de 
nossa vida a um segundo plano. (ARANTES, 2003).

E assim, o autor esclarece que existe uma necessidade de 
colocar os aspectos emocionais e afetivos a serviço do desenvolvimento 
do intelecto, que os mestres compreendam o papel fundamental da 
afetividade na aprendizagem e a facilidade que algumas crianças 
apresentam quando possuem maior afinidade com os seus professores.
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Trabalhando as diferenças, as habilidades 
e as Inteligências Múltiplas

No tema Trabalhando as diferenças, as habilidades e as 
Inteligências Múltiplas foi abordada a necessidade de compreensão por 
parte dos profissionais de ensino sobre estar atento as potencialidades 
dos seus alunos para que pudessem compreender também suas 
dificuldades. Freire nos elucida que:

O educador, que aliena a ignorância, se mantém sempre em 
posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto 
os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas 
posições nega a educação e o conhecimento como processo 
de busca. (FREIRE,1979, p 3),

Na constatação que existem diferentes tipos de inteligência para 
os alunos, das quais os professores precisam não só reconhecer como 
também desenvolver, Gardner (1995; 1995), psicólogo, autor de uma 
teoria que trata das dimensões da inteligência, identificou a inteligência 
linguística, musical, lógico matemática, espacial, corporal cinestésica, 
interpessoal, intrapessoal, entre outras. Conhecê-las, em suas diversas 
manifestações, é um poderoso auxiliar no desenvolvimento escolar.

Portanto, não se pode, como educadores, manter-se em posição 
que impeça os alunos de demonstrar e mostrar suas formas de pensar 
e resolver os desafios apresentados no cotidiano escolar.

Resiliência

Ter resiliência é demonstrar capacidade de resistir e lidar 
positivamente em situações adversas. Sobre esse tema, Assis (2005, 
p. 7), esclarece que:
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a resiliência não é um atributo que nasce com o sujeito, mas 
sim uma qualidade que nasce da relação da pessoa com o 
meio em que ela vive; e que pode fortalecê-la para superar 
as dificuldades e violências vividas. Desta forma, a resiliência 
pode ser trabalhada e estimulada por qualquer grupo social ou 
instituição escolar, comunidades, profissionais, famílias.

Ao explorar o tema Resiliência, foi realizado um trabalho um 
pouco mais longo que os habituais para que todos os servidores da 
Escola primeiro entendessem o que é a resiliência, como trabalhar a 
resiliência em suas atitudes e como ajudar os alunos a desenvolverem 
resiliência. Então estudou-se as formas e métodos para manter o 
controle diante das dificuldades e situações difíceis que pudessem ser 
apresentadas durante essa capacitação.

Motivação pelo amor e autoestima

O tema Motivação pelo amor e autoestima evidenciou o papel 
do professor diante da autoestima dos seus alunos. Segundo 
Sabini (1990, p. 92): 

A escola desempenha um papel importante no desenvolvimento 
da autoestima. O professor tem uma grande influência sobre o 
ajustamento emocional da criança, uma vez que ele é o primeiro 
adulto fora do círculo familiar a quem ela deve obedecer e de 
quem precisa receber reconhecimento e aceitação.

Então fica claro na fala de Sabini, a influência do professor diante 
do emocional dos alunos, devido à admiração exposta diariamente 
pelos alunos ao seu professor na maioria dos casos. Usar essa 
admiração a favor da aprendizagem é um dos pontos abordados 
durante essa capacitação.
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Motivação, harmonia, superação, confiança e persistência

Com referência ao tema Motivação, harmonia, superação, 
confiança e persistência, pode-se apoiar em Faria (2005, p.365), 
quando pontuou que:  

Em síntese, podemos afirmar que quanto mais profundo for 
o conhecimento do sujeito acerca da sua competência e 
aparência físicas, mais fácil se torna a auto avaliação das suas 
potencialidades e limites, logo, mais fácil se torna a mudança e 
o reconhecimento do valor pessoal neste domínio: assim sendo, 
a prática de actividade física pode alterar o autoconceito físico 
num sentido positivo, influenciando, neste domínio, a motivação, 
a persistência e a concretização de objectivos pelos sujeitos.

A motivação será uma força motriz para que os alunos 
alcancem seus objetivos por meio da persistência e do conhecimento 
intrínseco de suas competências e habilidades. Levar os alunos 
a esse conhecimento é, portanto, uma das atribuições dos 
profissionais de ensino.

O RESULTADO DA AVALIAÇÃO AO FINAL 
DO 2º ANO DE CAPACITAÇÃO 

No segundo ano de capacitação, as proficiências médias 
da escola na avaliação Alfabetiza Rio, no primeiro ano do Ensino 
Fundamental, sofreram algumas variações. Em Leitura, a proficiência 
média dos alunos continuou melhorando e alcançou 181,1 pontos. 
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Tabela 5 - Proficiências médias da Escola na 
avaliação Alfabetiza Rio - 1º Ano EF - 2014

Prova Rede Municipal 5ª CRE Escola X Alunos Avaliados

Leitura 179,2 173,8 181,1 13

Escrita 153,1 150,3 141,4 12

Matemática 179,4 175,7 171,6 13

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Já em Escrita e em Matemática, houve um decréscimo em 
relação ao ano anterior. Escrita alcançou 141,4 pontos e Matemática 
171,6 pontos. Uma queda, respectivamente, de 7,4 e de 46,5 pontos. 
Com isso, apenas em Leitura o resultado da escola (181,1) ficou 
acima dos obtidos pela Rede Municipal (179,2) e pela 5ª CRE (173,8). 
Em Escrita e em Matemática, neste ano, o resultado da escola ficou 
abaixo tanto da Rede Municipal, quanto da CRE a qual a escola 
pertence. Esses resultados deixaram os envolvidos pelo Programa 
de Capacitação apreensivos, mas não o suficiente para desmotivar o 
trabalho que estava sendo desenvolvido na escola. O tempo mostrou 
que valeu a pena perseverar no projeto.

Tabela 6 - Percentual de alunos da Escola, por 
nível de proficiência na ANA - 2014

Prova Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Leitura 9,09 50,00 31,82 9,09 -

Escrita - 4,55 9,09 63,64 22,73

Matemática 12,50 25,00 25,00 37,50 -

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Em relação à Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), os 
resultados dos alunos da Escola, em 2014, se distribuíram da mesma 
forma que no ano anterior, pelos níveis 1, 2, 3 e 4 de proficiência em 
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leitura, mas com uma configuração bastante diferente. Diminuiu para 
um terço o percentual de alunos posicionados no nível 1 (9,09%), cujas 
proficiências estão abaixo de 425 pontos. 

Em compensação, subiu para 50,0% o quantitativo de alunos 
posicionados no Nível 2, com proficiência maior ou igual a 425 pontos 
e menor que 525 pontos. No nível 3, com proficiências entre 525 e 625, 
ficaram 31,82% dos alunos e, no Nível 4, com proficiências superiores 
a 625, os mesmos 9,09% dos alunos.

Já os resultados em Escrita se distribuíram pelos níveis 2, 3, 4 e 
5. Não houve alunos no Nível 1. Mais da metade dos alunos, 63,64% 
deles, ficaram concentrados no Nível 4, cujas proficiências são iguais 
ou maiores que 500 e menores que 600 pontos. No Nível 5 ficaram 
posicionados 22,73% dos alunos com proficiências variando acima 
de 600 pontos.

Em 2014, os resultados de proficiência em Matemática ficaram 
distribuídos pelos quatro níveis. No Nível 1, com proficiências 
menores que 425 pontos, ficaram 12,5% dos alunos. No Nível 2 
(maior ou igual a 425 e menor que 525) e no Nível 3 (maior ou igual 
a 525 e menor que 575) a escola obteve o mesmo percentual de 
alunos posicionados nesses níveis, 25,0%. No Nível 4, o nível mais 
alto da escala, com proficiências maiores ou iguais a 575, ficaram 
posicionados 37,5% dos alunos.

Esses resultados mostram que novas habilidades foram 
desenvolvidas, levando os alunos a obterem melhores proficiências e, 
consequentemente, percentuais maiores de alunos posicionados nos 
níveis mais altos da escala, quando comparados com o ano anterior.

Na avaliação Prova Rio, proveniente da Secretaria Municipal, os 
resultados se referem ao 3º e ao 6º ano. 
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Tabela 7 - Proficiências médias da escola na 
avaliação Prova Rio - 3º Ano - 2014

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 175,2 174,6 147,3 23

Matemática 166,5 165,5 128,7 23

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Observa-se que, no 3º ano, as proficiências médias mostradas 
pela Escola ainda se encontravam abaixo das alcançadas pela CRE e 
pela Rede Municipal. Esse resultado serviu de alerta aos professores 
em seu trabalho pró melhoria do desempenho em Leitura e Matemática.

Tabela 8 – Proficiências médias da Escola na 
avaliação da Prova Rio - 6º Ano - 2014

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 237,7 240,7 280,5 18

Matemática 227,3 229,7 259,3 18

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

No 6º ano, entretanto, houve um relevante acréscimo de 39,8 
pontos em Leitura considerando a média da CRE e de 42,8 pontos em 
relação ao resultado da Rede Municipal. Em Matemática, a diferença 
favorável à Escola foi de 29,6 pontos a mais com referência a CRE e 
de 32 pontos superiores à média da Rede de escolas municipais. O 
melhoramento proveniente do Programa de Capacitação se traduziu 
por meio desses aumentos de médias para a Escola.



Capítulo 4

O TERCEIRO ANO DO 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 4

O TERCEIRO ANO 
DO PROGRAMA

DE CAPACITAÇÃO
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O terceiro ano de capacitação pretendeu instrumentalizar 
os profissionais da escola para o atendimento mais direcionado ao 
educando e atendendo as necessidades atuais da sociedade e 
educativas do século em que vivemos. Então, segundo Silva (2009): 

Como afirma a sabedoria popular: ninguém dá o que não tem 
ou ensina o que não sabe. Assim, torna-se imperativo intervir 
na formação dos/as professores/as para que possam fazer 
frente às exigências que se apresentam para o momento: 
formar este novo indivíduo reclamado pelo modelo de 
produção atual. (SILVA, 2009, p. 159).

Portanto, é necessário que os professores compreendam 
a importância do investimento em aprendizagens, capacitações e 
formas de atendimento para atender às necessidades apresentadas 
pelos alunos e os sistemas de ensino que estão inseridos e assim, 
facilitar a aprendizagem. 

APRENDIZAGEM COM AUTONOMIA

Nesse conjunto de temas sobre Aprendizagem com autonomia 
são abordados temas mais específicos como: Aprendizagem crítica, 
Pedagogia de projetos na prática, Trabalho com autonomia, Jogos 
cooperativos, Práticas de pesquisa e investigação científica, A 
aprendizagem significativa, A importância da contextualização (Figura 10).

Figura 10 – Aprendizagem com autonomia 

Fonte: Os autores (2020).
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Aprendizagem crítica

Na capacitação sobre a Aprendizagem com autonomia foi 
enfatizada a necessidade da aprendizagem crítica na formação dos 
alunos, levando os profissionais à compreensão que o aluno necessita 
de um tempo, que é individual e inerente a cada aluno para que possa 
compreender a criticidade das e nas aprendizagens, pois:

não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer 
mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige 
a existência de quem ensina. E de quem aprende. Quero 
dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira 
que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece 
um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, 
observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz 
trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não 
o aprende, o ensinam-te se ajuda a descobrir incertezas, 
acertos, equívocos. (FREIRE, 2001, p. 259).

Um dos objetivos dessa capacitação foi a compreensão da 
estimulação do pensamento crítico nos alunos e a necessidade de 
discutir a relação entre aluno e professor durante as aprendizagens.

Pedagogia de projetos na prática

No tópico focalizando a Pedagogia de projetos na prática foram 
estudados os tipos de projetos e definidos os possíveis a serem 
trabalhados pelo corpo discente com a supervisão do docente da 
escola, e assim, desenvolver nos alunos as habilidades selecionadas 
nos projetos que fossem escolhidos pelos profissionais.

Moran (2011, p. 34) afirmou que “a metodologia de projetos de 
aprendizagem é a única compatível com uma visão de educação e de 
aprendizagem que encare o aluno como protagonista, como parte da 
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solução e não do problema”, proporcionando aos alunos participação 
constante desde o início até a conclusão de cada ação.

Portanto, foi importante a ação de repensar as formas de trabalho 
e as oportunidades que poderiam acontecer a partir do trabalho com 
projetos. Então, foi explorado um texto do autor para que o grupo de 
profissionais obtivesse embasamento e compreensão das formas 
possíveis de trabalho e seus objetivos para o desenvolvimento de 
novas ações. No início, o trabalho com essa ação foi mais complicado, 
mas aos poucos foi-se ganhando mais adeptos, até que toda a escola 
se envolveu em projetos determinados.

Trabalho com autonomia

Na capacitação sobre Trabalho com autonomia, recorreu-se a 
Morin (2001, p. 24-25), que destacou:

[...] o desenvolvimento da aptidão para contextualizar e 
globalizar os saberes torna-se um imperativo na educação. 
Trata-se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro 
do diverso, o diverso dentro da unidade, de reconhecer, 
por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades 
individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais em 
meio à unidade humana.

E assim, desenvolver as aptidões necessárias para os desafios 
desse século, pois ‘conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 
absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza’ (MORIN, 2011, 
p.59). Levar o aluno a acreditar no seu potencial e desenvolver as 
habilidades necessárias para o trabalho pedagógico com autonomia 
foram pontos abordados com os profissionais como estratégicos para 
o sucesso da capacitação.
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Jogos cooperativos

Na capacitação Jogos cooperativos foi explicitado a necessidade 
de investimento em atividades nas quais o aluno compreendesse 
que precisa cooperar com o seu grupo para que os objetivos fossem 
alcançados. Orlick (1989, p.118) afirmou que:  

A principal diferença entre cooperação e competição é que no 
primeiro todos cooperam e ganham, eliminando-se o medo do 
fracasso e aumentando-se a auto-estima e a confiança em si 
mesmo. Ao passo que, no segundo, a valorização e o reforço 
são deixados ao acaso ou concedidos apenas ao vencedor, o 
que gera frustração, medo e insegurança.

Desse modo, a tônica da capacitação recaiu nas atividades 
voltadas para a realização coletiva, em que o grupo se fortalece ao 
buscar atingir os objetivos traçados.

Práticas de pesquisa e investigação científica

No tópico Práticas de pesquisa e investigação científica foram 
estudadas e debatidas as formas de pesquisa e investigação por meio 
de troca de experiências com os profissionais da escola. Segundo 
Pestalozzi (2008, [1808], p. 159), as crianças:

aprendem com prazer [...], porque a matéria a aprender é 
adaptada às forças de cada um e não se passa a qualquer coisa 
mais complexa e mais difícil sem que a criança tenha adquirido 
as mais altas capacidades de atenção, de discernimento e 
de reflexão; porque tudo isso que é ensinado articula-se ao 
desenvolvimento da criança e em relação a isso que ela já sabe; 
porque a criança vive no meio de tudo isso que aprende. 

Portanto, a partir de estudos que abrangiam práticas de 
pesquisa, foi imprescindível que o professor também se empenhasse 



87

sumário

em realizar pesquisa para nortear o próprio trabalho pedagógico, 
e assim se envolvesse no meio tanto quanto seus alunos. Dessa 
forma, foi possível sentir as necessidades, melhorar e intensificar 
o subsídio pedagógico e a aprendizagem dos alunos por meio de 
práticas e investigação.

A aprendizagem significativa

No tema A aprendizagem significativa, procurou-se discutir como 
ponto de partida que:

[...] os saberes experienciais surgem como núcleo vital do 
saber docente, núcleo a partir do qual os professores tentam 
transformar suas relações de exterioridade com os saberes 
em relações de interioridade com sua própria prática. Neste 
sentido, os saberes experienciais não são saberes como os 
demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas 
retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas 
na prática e na experiência. (TARDIF, 2002, p.54).

Na capacitação foi discutido a necessidade de os professores 
encontrarem funcionalidade na aprendizagem, tornando-a significativa 
para os alunos e a ‘ensinagem’ significativa para os professores, de tal 
forma que, ao compreenderem a importância da significação para as 
aprendizagens, tivessem melhor alcance dos seus alunos e contextos.

A importância da contextualização

Em relação à importância da contextualização, Schön (1997, p. 
87) alerta os professores: 

(...) O desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem 
que integrar o contexto institucional. O professor tem que se 
tornar um navegador atento a burocracia. E os responsáveis 
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escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-
se profissionais reflexivos devem criar espaços de liberdade 
tranquila onde a reflexão seja possível. Estes são os dois lados 
da questão, aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 
escola um lugar no qual seja possível ouvir alunos e devem ser 
olhados como inseparáveis.

E assim, os dirigentes precisam criar e/ou promover um ambiente 
adequado a reflexão dos servidores para que os mesmos se sintam 
acolhidos e confortáveis para criar o mesmo ambiente com os alunos. 
A partir da escuta atenta, o professor conseguirá adequar da melhor 
forma possível as aprendizagens e atividades afins. 

GESTÃO PARTICIPATIVA

Nesse grupo de temas foi enfatizado, segundo Orlando Filho 
(2014, p. 242) que: “a escola é uma ‘comunidade de aprendizagem’, 
construída segundo os preceitos da democracia, com participação da 
coletividade, possuindo como um de seus princípios o desenvolvimento 
e a formação continuada de seus membros.”

Figura 11 - Gestão Participativa 

Fonte: Os autores (2020).

Portanto torna-se imprescindível compreender a importância 
do coletivo nas escolhas, no desenvolvimento das atividades, no 
planejamento educacional e nos demais planejamentos. Que o sucesso 
virá à medida que se compreenda que uns precisam dos outros, todos 
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participam de uma grande engrenagem, onde cada um de faz o papel 
de uma peça e que todos importam para o funcionamento correto.

Importância da participação da Comunidade 
na vida escolar do aluno

No tema Importância da participação da Comunidade na vida 
escolar do aluno, destacou-se que, para a criança, a participação 
de sua família e parentes nos eventos da escola fez uma diferença 
significativa na aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, 
principalmente quando eram propostas atividades e eventos abertos 
a toda comunidade.

A importância atribuída à inclusão da família na escola fortaleceu 
a relação escola-comunidade, com reflexos positivos diretos nos 
alunos e em seus resultados de aprendizagem.

Relação com a Comunidade

No tema Relação com a Comunidade foi esclarecida a 
necessidade de todos os servidores construírem laços e vínculos com 
a Comunidade, para que as famílias e os alunos se sentissem parte 
não só da escola, mas também da comunidade ao redor da escola. 

A relação com a Comunidade foi pautada em parcerias, 
atividades, presença nas reuniões e atividades afins. É importante 
ressaltar que os servidores geralmente também participavam das 
reuniões com a comunidade, para estreitar laços e desenvolver 
ramificações de repasse aos pares. 
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A comunidade escolar participou ativamente de todas as 
propostas da escola, desde garantir sua presença nos eventos e 
atividades extraescolares até marcar presença em reuniões periódicas 
para o avanço das relações e desenvolvimento das crianças.

Formação de multiplicadores

No tema Formação de multiplicadores, após ter construído essas 
relações e demonstrado a importância delas para o desenvolvimento 
de toda a comunidade escolar, a criação dos grupos de multiplicadores 
funcionou como um propulsor na divulgação das atividades, eventos 
e avanços escolares.

Falando ainda em multiplicadores, ressalta-se o que é oferecido 
por Nóvoa (2009, p. 18): “O exemplo dos médicos e dos hospitais 
escolares e o modo como a sua preparação está concebida nas fases 
de formação inicial, de indução e de formação em serviço talvez nos 
possa servir de inspiração.”

Pensando em como podíamos recriar esse exemplo dentro da 
Unidade, foi proposta a troca constante entre os pares e o acolhimento 
aos novos servidores pelos profissionais mais antigos da Unidade, 
demonstrando como os sistemas e procedimentos educacionais já 
funcionavam, e assim, cada novo servidor pudesse ser acolhido pelo 
seu par mais capaz. 

Como pontua Nóvoa (2009, p. 36): “A formação de professores 
deve passar para “dentro” da profissão, isto é, deve basear-se na 
aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores 
mais experientes um papel central na formação dos mais jovens.”  
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Autonomia: um processo construtivo

Por fim, falamos da Autonomia: um processo construtivo. 
Após todas as etapas anteriores, demonstrar para os profissionais 
da escola a importância da autonomia no cotidiano escolar foi ponto 
crucial para a compreensão do estabelecimento, não só da autonomia 
dos servidores, mas dos alunos, dos grupos de multiplicadores e de 
toda a comunidade escolar, pois o estabelecimento da autonomia 
em todos os segmentos da escola e suas ações deu-se a fim de 
facilitar as relações. 

Segundo Oliveira (2013, p. 47): 

O ensinar não é transferir conhecimento, pois demanda ao 
professor ter uma postura crítica, ter curiosidade, ter rigor 
metodológico para ensinar e fazer uma leitura de mundo, de 
forma crítica e ter criatividade para adequar o ensino às reais 
necessidades dos educandos, respeitando os seus saberes. 

Uma das necessidades, mesmo que ainda os próprios alunos 
não saibam é como utilizar essa autonomia concedida e usar a favor 
da aprendizagem.

Escrever ou falar sobre esse tópico foi muito mais fácil do 
que sua execução, pois para que os participantes da comunidade 
compreendessem a autonomia dada de forma a motivar, estruturar e 
orientar o trabalho compreendeu algumas etapas antes de sua “aceitação”.

GESTÃO DE CONFLITOS

Nesse grupo de temas (Figura 12) foram trabalhados e 
discutidos os assuntos que mais se destacaram como necessários 
à resolução de conflitos, e assim pretendeu-se subsidiar os 
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profissionais com exemplos de casos bem sucedidos, para que 
tivessem um norte a seguir, realizando adaptações de acordo com 
a turma, indivíduo ou situação.

Figura 12 – Gestão de Conflitos

Fonte: Os autores (2020).

A respeito das possibilidades do aprender a conhecer, a fazer, a 
ser e a conviver, em diferentes dimensões, Delors (2001) explica que:

Aprender a conhecer prioriza-se o domínio dos próprios 
instrumentos do conhecimento, considerado como meio e como 
fim. Meio, enquanto forma de compreender a complexidade 
do mundo, condição necessária para viver dignamente, para 
desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para 
se comunicar. Fim, porque seu fundamento é o prazer de 
compreender, de conhecer e de descobrir. 

O Aprender a fazer proporciona forma mais ampla, envolve 
competências e habilidades que tornam o indivíduo apto 
para enfrentar numerosas situações, algumas das quais são 
imprevisíveis, além de facilitar o trabalho em equipe que, atualmente, 
é uma dimensão negligenciada pelos métodos de ensino.

Já o Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para 
elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os 
seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si 
mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. 

E o Aprender a conviver envolve valores, respeito dos outros, de 
sua história, tradições e espiritualidade. Cria-se um novo espírito 
que, graças precisamente a essa percepção da crescente 
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interdependência, graças a uma análise compartilhada dos 
riscos e desafios do futuro, conduza à realização de projetos 
comuns ou, então, a uma gestão inteligente e apaziguadora dos 
inevitáveis conflitos. (DELORS, 2001, pp. 99-100).

Portanto, foi sugerido pelos professores que o Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar, com o tema principal: Escola 
para Todos, fosse dividido e baseado nos pilares da Educação: 
Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer; Aprender a Ser e Aprender 
a Conviver.  Assim, foi acolhido o tema Escola para Todos por todo 
o grupo. Então, foi indicado um dos quatro pilares de DELORS para 
cada bimestre, com a finalidade de nortear o trabalho pedagógico. 
Após a separação dos quatro pilares, foi desenvolvido trabalho 
pedagógico para os respectivos bimestres, enfatizando os tópicos 
mais importantes de cada pilar.

Bullying! É verdade?

Foi percebido pelos profissionais nessa capacitação que muitos 
casos que são tratados como bullying, na verdade são acontecimentos 
que necessitam ser esclarecidos em conversas com o grupo de 
servidores, com o grupo de alunos e com suas respectivas famílias 
para que compreendam que a forma como se fala e trata o assunto faz 
com que os demais acreditem existir mais casos do que os habituais. 

A esse respeito, Lopes Neto (2011, p. 26) chama a atenção para que:

Há muita preocupação na relação entre bullying e problemas 
físicos e psicológicos, os mais diversos, que podem acometer 
com maior frequência tanto os alvos quanto os autores. Uma 
das maiores preocupações e objeto de diversos estudos 
internacionais é a relação com as intenções suicidas e com 
suicídio de adolescentes.  
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Portanto, não se almeja minimizar os casos de bullying 
existentes, mas filtrar o que realmente é bullying e conversar sobre o 
assunto de forma clara e objetiva, sem diminuir ou aumentar o caso, 
levando os envolvidos a refletir sobre suas ações e consequências na 
sociedade, e dessa forma ajudando a construir a disciplina em sala e 
nos diversos espaços escolares.

Construindo a disciplina na sala de aula

Nesse tema foram abordadas formas de construir e manter a 
disciplina em sala de aula e nos diversos espaços utilizados pelos 
alunos no ambiente escolar. 

Foram realizados também estudos de caso sobre o assunto e 
troca de experiências com os profissionais durante a capacitação. Por 
muitas vezes o que funciona com um certo grupo e seus professores 
em determinado espaço de tempo, não funcionará para outro grupo 
com o mesmo professor em outro espaço de tempo, mas a intenção 
dessa capacitação foi trilhar caminhos para a construção da disciplina, 
e assim, facilitar a aprendizagem.

Agressões! Como lidar no cotidiano?

Nesse tópico pretendeu-se que os participantes compreendessem 
a necessidade do entendimento do que são agressões, as físicas, as 
verbais, as psicológicas, enfim, diferenciar os tipos de agressões e as 
possibilidades para conseguir lidar com elas no cotidiano escolar. A fim 
de facilitar o entrosamento dos discentes, foram propostas atividades 
esclarecendo o tema e suas consequências no universo escolar. 
Segundo Pimenta (2007, p. 38 e 44):
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Podemos dizer que o trabalho docente é uma práxis em que a 
unidade teoria se caracteriza pela ação reflexão – ação [...] Este 
pensar reflete o ser humano enquanto ser histórico, ou seja, 
o pensar do professor é condicionado pelas possibilidades e 
limitações pessoais, profissionais e do contexto em que atua. 

Gestão de Conflitos na escola

É sabido que a gestão de conflitos no ambiente escolar ainda 
é nó, um dos motivos para a complexidade da dificuldade é a falta de 
flexibilidade dos envolvidos, a escuta comprometida, ou até mesmo 
a falta de tempo para tentar compreender os motivos pelos quais foi 
gerado o conflito. De acordo com Tavares (2001, p. 8), a

capacidade de responder de forma mais consistente aos 
desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade 
de recuperação diante desses desafios e circunstâncias 
desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva e perseverante 
e mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates 
– uma característica (poderíamos dizer características?) de 
personalidade que, ativada e desenvolvida, possibilita ao sujeito 
superar-se e à pressões de seu mundo de autoproteção que 
não desconsidera a abertura ao novo, à mudança, ao outro e à 
realidade subjacente.

Esse tópico trouxe um olhar diferenciado às ações mediante 
acontecimentos de conflitos, pois foi realizado por mais de um dia, 
conversas sobre os conflitos apresentados e os possíveis conflitos e 
as ações para lidar com os envolvidos. Falou-se aqui de todos os tipos 
de conflitos, desde o primeiro ano do aluno na escola e como, após ter 
passado por conversas, reuniões e participado de ações, esse aluno, 
no próximo ano, já não se envolve em tantos conflitos como antes. 



96

sumário

Profissão Professor: Desafios do Século XXI

Já estamos em pleno século XXI, mas quando falamos em 
Educação, nunca sabemos ao certo em que século nos encontramos, 
pois depende do local em que estamos, dos envolvidos nos processos, 
da cultura local e assim por diante.

Quando falamos em desafios, certamente sobressalta de nossas 
mentes, a famosa geração nativa digital a qual atualmente, recebemos. 
Cada vez mais alunos chegam com uma demanda de informações 
digitais a qual seus professores não dão mais conta. Os alunos de 
hoje em dia, aprendem e vivem em um mundo digital e um dos maiores 
desafios é fazer com que se interessem pelas atividades escolares. 
Vive-se em um mundo onde os eletrônicos, até então proibidos na 
maioria das salas de aulas, hoje ganham cada vez mais espaço no 
desenvolvimento de atividades.

Torna-se fundamental aguçar e mobilizar as ações para a 
compreensão de que são necessárias mudanças, e arrisca-se a 
dizer até radicais na Educação, para que os envolvidos se motivem a 
intensas aprendizagens.

Assim, nesse tema, foi discutido o que incomodava a cada 
profissional no seu trabalho, em suas atividades diárias. Nessa troca 
de experiências fazia-se necessário a escuta, a troca de experiências, 
e por fim quais eram os maiores desafios e os mais fáceis em sua 
trajetória profissional em pleno século XXI. Alguns profissionais ficavam 
perplexos ao ver como alguns desafios ultrapassam os séculos na 
educação e uma das maiores dificuldades foi como vencer essas 
barreiras que se perpetuam na Educação.



97

sumário

Comportamento. O segredo do sucesso!

Nesse tópico falou-se sobre a necessidade de conversar e 
criar grupos com os alunos e seus responsáveis para o alcance de 
melhores resultados. Levar a comunidade escolar a compreender que 
o comportamento está diretamente ligado às novas aprendizagens 
foi um dos pontos dessa capacitação. Não se pretendeu encaixar 
os alunos em um padrão específico de comportamento ou algo 
parecido, mas instruir sobre a necessidade dos comportamentos 
necessários aos diversos espaços, momentos e situações. Também 
contamos com a ajuda dos grupos de multiplicadores da Escola, 
grêmio estudantil, conselhos escolares, grupos e pais representantes 
e demais participantes.

Esses grupos participavam de reuniões com a diretora da Unidade 
Escolar e a equipe quando possível, para relatar as dificuldades, os 
avanços e as necessidades da Comunidade Escolar. Na sequência 
eram traçados objetivos para que os grupos assumissem papéis de 
multiplicadores dentro de seus próprios conjuntos, divulgando todas 
as informações, movimentos e eventos da Escola. Tal ação fazia com 
que os envolvidos se sentissem parte do todo e os demais envolvidos 
se sentissem representados e abraçados pela Escola.

ESTUDO DE CASO

Nesse bloco de temas (Figura 13), é importante esclarecer que 
não se teve a pretensão de esgotar os estudos de caso da escola, 
sendo o tema revisto e analisado a medida em que apareciam novos 
ou específicos casos, como, por exemplo, possíveis casos de bullying, 
conflitos entre alunos, identificação de casos de agressão, diferenciação 
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dos casos entre si, casos de dificuldade de aprendizagem ou na 
aprendizagem, como trabalhar com os alunos que apresentam algum 
tipo de dificuldade, e assim, por diante.

Figura 13 – Estudo de Caso

Fonte: Os autores (2020).

Como trabalhar com Estudo de Caso

Em relação a situações de foco definido na escola, Stake (2005, 
p.16) afirma que:

Por vezes o caso aparece-nos pela frente, e sentimo-nos 
obrigados a tomá-lo como objeto de estudo. Isso acontece 
quando um professor decide estudar um aluno em dificuldades, 
quando sentimos curiosidade por determinados procedimentos, 
ou quando decidimos avaliar um programa”.

No tema Como trabalhar com Estudo de Caso pretendeu-se, 
assim, esclarecer as formas de trabalho com estudo de caso, levando 
os profissionais a analisar as possibilidades de avanço com cada um 
dos casos apresentados. 

Portanto foi solicitado a cada profissional que ao identificar 
dificuldade no trabalho pedagógico proposto, que trouxesse os casos 
para Orientação Educacional. A orientadora selecionava a ordem 
dos estudos de caso junto a equipe técnico-pedagógica, e a cada 
reunião eram desenvolvidas estratégias de trabalhos direcionados 
aos problemas apresentados no caso. Outro ponto importante foi 
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que esse estudo trouxe possibilidades a novos casos e melhoria nas 
estratégias de ensino.

Piaget e as fases do desenvolvimento humano 

Nesse tema foram explanados alguns apontamentos de 
Piaget sobre o desenvolvimento humano e discutido com o grupo 
de profissionais as possibilidades de avanços dos alunos após os 
estudos e a tentativa de compreender o desenvolvimento individual 
dos discentes. O próprio Piaget (1998, p. 36) esclarece que:

As funções essenciais da inteligência consistem em 
compreender e inventar, em outras palavras, construir estruturas 
estruturando o real. E, de fato é cada vez mais patente que 
estas duas funções são indissolúveis e que, para compreender 
um fenômeno ou acontecimento, é preciso reconstruir as 
transformações de que elas são resultantes, e ainda que para 
reconstituí-las de transformação, o que supõe uma parte de 
invenção ou de reinvenção. 

Portanto, foram realizadas reuniões com a intenção da troca de 
experiências, estudos de casos sobre o tema, e assim, foi possível 
desvelar as possibilidades de avanços em determinados casos.

Os demais estudos foram trabalhados de forma similar a 
temas anteriores, respeitando suas peculiaridades e as necessidades 
apresentadas pelo grupo.

INCLUSÃO

No tema gerador Inclusão (Figura 14), foram apresentadas as 
deficiências, as dificuldades de aprendizagem e as diferentes formas 
de deficiência, da surdez à cegueira e baixa visão.
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Figura 14 - Inclusão

Fonte: Os autores (2020).

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica (BRASIL, 2001), ao tratar dessas deficiências, definem:

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação 
escolar, entende-se um processo educacional definido por 
uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 
educação básica. (BRASIL, 2001). 

Nesse conjunto de temas, destacou-se a necessidade do 
olhar diferenciado para os alunos que apresentavam necessidades 
especiais. Falar de inclusão e colocar em prática são pontos distintos e 
ainda é necessário compreender o tema, suas questões para realmente 
traçar metas, a fim de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento 
dos alunos com algum comprometimento. Não se pretendeu esgotar 
o assunto nesse bloco de temas ou resolver, ou até mesmo minimizar 
os problemas referentes ao tema vistos diariamente, mas tratar esse 
assunto com certa normalidade, para que, a cada dia, a equipe se 
sentisse mais apta e capacitada para atender os novos alunos com 
deficiência que chegassem a escola.
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Introdução à Inclusão

Neste tema, de acordo com Glat, Ferreira, Oliveira e Senna 
(2003, p. 60): 

A maioria das experiências recolhidas indica que a experiência 
brasileira de inclusão é, de modo geral, iniciativa e competência 
da educação especial, a qual se encarrega do suporte e da 
coordenação de todas as ações concernentes ao aluno, 
incluindo-se o seu encaminhamento para classe regular, o 
planejamento da prática pedagógica, o apoio aos professores 
do ensino regular e a conscientização da comunidade escolar.

Pois, “a maioria dos alunos que fracassa na escola não tem, 
propriamente, dificuldade para aprender, mas sim dificuldade para 
aprender da forma como são ensinados!” (GLAT; BLANCO, 2011, p. 
25). Portanto, pretendeu-se traçar metas no Ensino Regular para o real 
atendimento educacional aos alunos, não só com a educação especial 
e suas ramificações, como o atendimento educacional especializado 
dispensado pelos professores da sala de recursos multifuncional ou 
demais atendimentos. Pretendeu-se também, dentro do universo 
dito regular ou normal, traçar metas e objetivos para que tanto os 
alunos se sentissem incluídos e próprios do ambiente escolar, como 
as suas famílias atendidas da mesma forma que os demais alunos. 
Demonstrar que a preocupação e o dever da escola estão com a 
aprendizagem foi importante para a consolidação do trabalho diante 
da comunidade escolar.
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Introdução às Deficiências

Especificamente relacionada à manifestação de possíveis 
deficiências apresentadas por alunos das escolas brasileira, a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 133.146 (BRASIL, 
2015) define que:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, 
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções 
e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, 
psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de 
atividades; IV - a restrição de participação. (BRASIL, 2015).

Nesse tema foram discutidas as formas de trabalho com os 
alunos deficientes e as metodologias para o seu avanço. A integração 
dos portadores de deficiências é discutida por Glat (2004) que 
também divulga o conhecimento acadêmico proveniente de estudos 
relacionados ao tema nas universidades. 

Estudos de caso foram realizados com as situações sinalizadas 
pelos profissionais, a fim de contribuir para o avanço pedagógico do 
aluno e possibilitar troca de experiências entre os colegas, aproveitando 
os resultados e ações que foram realizados com sucesso. Porém foi 
necessário entender, que apesar das deficiências, cada ser humano 
é único e necessita ser visto dessa forma, para que assim se possa, 
como profissionais, buscar os meios para alcance dos fins, ou seja, de 
resultados satisfatórios ao rendimento e avanço de cada aluno. 

Na apresentação e discussão dos temas sobre Educação 
Especial, incluindo Surdez, Transtorno Global do Desenvolvimento, 
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Deficiente Intelectual, Múltiplas deficiências, Cegueira e Baixa Visão, 
foram realizadas reuniões/capacitações conforme a necessidade 
apresentada. Toda vez que a escola recebia um aluno com alguma 
das deficiências sinalizadas, era realizado um estudo de caso 
sugestivo, onde os profissionais que realizavam o atendimento e os 
demais profissionais faziam sugestões da melhor forma de atender, 
desenvolver as habilidades e realizar a inclusão do aluno no contexto 
e dentro de sua faixa etária. 

Dificuldades de Aprendizagem

Fonseca (2007, p. 136) define as dificuldades de aprendizagem 
como sendo um: 

Conjunto heterogêneo de desordens, perturbações, transtornos, 
incapacidades, ou outras expressões de significado similar 
ou próximo, manifestando dificuldades significativas, e/ou 
específicas, no processo de aprendizagem verbal, isto é, 
na aquisição, integração e expressão de uma ou mais das 
seguintes habilidades simbólicas: compreensão auditiva, fala, 
leitura, escrita e cálculo. 

Com base em Fonseca, foram discutidas as possibilidades e 
formas do como ensinar aos alunos que apresentassem algum tipo de 
dificuldade. E para iniciar a capacitação foram realizados estudos de 
caso, com a finalidade de diferenciar dificuldades de aprendizagem 
com dificuldades na aprendizagem. Também foram estudados os 
tipos de dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam e as 
estratégias de trabalho pertinentes. Dessa forma, por meio de estudos 
e leituras, o grupo foi compreendendo as possibilidades de avanço 
com cada aluno e suas dificuldades. Compreender que a dificuldade 
não define o aluno, foi fator crucial para o atendimento e a busca de 
estratégias no desenvolvimento pedagógico.
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ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
E MATERIAIS ADAPTADOS

No grupo de temas constantes da Figura 15, foram realizadas 
reuniões com demonstrações de adaptações e materiais confeccionados 
pelos profissionais da escola ou dos cursos que participavam. 

Figura 15 - Adaptações curriculares e materiais adaptados

Fonte: Os autores (2020).

Nesse conjunto de capacitações, ressalta-se o envolvimento 
dos participantes ao confeccionar materiais e até mesmo a ceder, 
aos demais profissionais, a confecção dos seus próprios materiais, 
como, por exemplo, textos ampliados, textos adaptados para facilitar 
a compreensão, lápis aumentado para facilitar a movimentação do 
aluno, alfabeto ampliado, jogos ampliados e modificados, pranchas de 
comando, pranchas de atividades. Também foram utilizados para essas 
capacitações alguns materiais enviados pela Secretaria Municipal e 
pelo Governo Federal, como livros e jogos adaptados, teclado colmeia 
para facilitar a digitação dos alunos.

Nesses momentos de troca ou de demonstração do como 
fazer ou do faça você mesmo, havia troca de matérias, estudo em 
conjunto com os pares para pensar as adaptações, que eram feitas 
para todos os alunos que apresentassem algum tipo de dificuldade na 
aprendizagem, e não só para o grupo de alunos como dificuldades de 
aprendizagem e/ou deficiências. 
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As ações voltadas para as adaptações curriculares necessárias 
a alunos deficientes foram propulsoras para a melhoria dos índices da 
Unidade Escolar. A esse respeito, Assis (2006, p. 117-118) recomenda:

Trabalhar habilidades específicas e apropriadas para cada 
faixa etária; ensinar a coordenar e integrar a área cognitiva, 
afetiva e comportamental; articular a área acadêmica com a 
educação para a saúde e para a vida familiar; criar materiais 
claros, modernos e didáticos; treinar professores e pessoas 
especializadas que têm papel fundamental na vida dos alunos 

Portanto, foi importante compreender as necessidades 
apresentadas no nível individual de cada aluno, para facilitar o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico, a fim de que os alunos 
avançassem em suas dificuldades. Nos temas seguintes, Adaptações 
Curriculares para os alunos deficientes; Elaboração de Atividades 
para Alunos Incluídos e Confecção de Materiais Adaptados, foram 
apresentados as formas de adaptar os currículos, de elaborar 
atividades e confeccionar os materiais, para que isso pudesse ser 
compreendido com possibilidade diária do trabalho docente, durante 
essas reuniões os professores que tinham mais experiência ou maior 
facilidade em realizar as ações, demostravam ou faziam sugestões aos 
demais profissionais.

O RESULTADO DA AVALIAÇÃO AO FINAL DO 
TERCEIRO ANO DE CAPACITAÇÃO – 2015

Concluídos três anos de capacitação, as proficiências médias 
da escola na avaliação Alfabetiza Rio, em 2015, no primeiro ano do 
Ensino Fundamental, revelaram o quão bem sucedido foi o trabalho 
desenvolvido com os profissionais da escola. 
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Tabela 9 - Proficiências médias na avaliação Alfabetiza Rio - 1º Ano EF - 2015

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos Avaliados

Leitura 175,6 175,9 209,7 22

Escrita 168,0 166,9 240,2 22

Matemática 175,7 175,1 185,4 21

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Os alunos alcançaram 209,7 pontos em Leitura, 240,2 em 
Escrita, e 185,4 em Matemática. Todas as médias voltaram a ficar acima 
das apresentadas pelas escolas da Rede Municipal (respectivamente 
175,6; 168,0; 175,7) e acima, também, das médias obtidas pela CRE 
a qual a escola pertence (respectivamente 175,9; 166,9; 175,1). Esses 
resultados corroboram os benefícios, em termos de aprendizagem, 
trazidos pelo desenvolvimento do Programa de Capacitação.

As comparações dos resultados da escola com os apresentados 
pela Rede Municipal e pelas escolas componentes da Coordenadoria 
Regional, nesse ano, ficaram restritas à avaliação Alfabetiza Rio, 
tendo em vista que, como dito anteriormente, em 2015 não houve 
aplicação da ANA.

No entanto, a Escola participou da avaliação Prova Rio, aplicada 
pela Secretaria Municipal de Educação, ao 3º e 6º anos escolares, em 
Leitura e Matemática.

Tabela 10 - Proficiências médias da escola na 
avaliação Prova Rio - 3º Ano - 2015

Prova Rede Municipal  CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 178,3 180,8 186,8 25

Matemática 188,7 192,0 210,5 25

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).
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Tabela 11- Proficiências médias da Escola na 
avaliação Prova Rio - 6º Ano - 2015

Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

Leitura 244,2 248,7 285,7 29

Matemática 237,4 238,2 276,5 29

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Em ambos os anos escolares, a Escola obteve proficiências 
médias superiores às alcançadas tanto pela Coordenadoria, quanto 
pela Rede Municipal de Escolas. É inegável a evidência positiva para 
esses anos escolares em relação aos resultados apresentados nas 
outras instâncias da avaliação (Coordenadoria e Rede). O destaque 
fica para o 6º ano, que apresenta, em Leitura, diferença de mais 
37 pontos do que a média da CRE e 44,2 pontos acima da média 
da Rede Municipal. Em Matemática, a diferença foi de 38,3 e 39,1 
respectivamente, a mais do que a média da CRE e da Rede. Esses 
resultados reforçam o desempenho da Escola face o desenvolvimento 
do Programa de Capacitação.



Capítulo 5

O QUARTO ANO DO PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO 5
O QUARTO ANO 
DO PROGRAMA

DE CAPACITAÇÃO
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O quarto ano de capacitação focalizou as avaliações internas 
e externas de desempenho das quais a Escola Municipal participou. 
Para efeito da apresentação do presente Programa de Capacitação e 
com a intenção de tornar as sugestões claras e eficientes para outros 
grupos de interessados, a explicação dos temas tanto se aplica às 
avaliações internas como às externas (Figuras 16 e 17). No momento 
de operacionalização das capacitações relativas aos temas, as futuras 
apresentações puderam e podem ser separadas, ou enfatizadas, 
dependendo da necessidade manifestada pelos professores.

Apesar de tratar do que foi discutido nas capacitações dos temas 
do 4º ano do Programa, o texto se amplia nas explanações necessárias 
ao entendimento dos professores ao mesmo tempo em que se utiliza 
dos resultados obtidos pela Escola em avaliações internas e externas. 

Ao tratarem da avaliação em larga escala, voltada para a 
qualidade do desempenho escolar, Machado e Alavarse (2014, p. 429-
430) salientaram a relação da educação tanto com fatores intraescolares 
que afetam o desempenho, quanto com os extraescolares, que 
também possuem sua parcela de efeitos em relação ao resultado dos 
filhos na escola. 

Se a qualidade na educação é um fenômeno complexo que 
possui determinações intraescolares, tais como currículo, 
formação docente, gestão escolar, avaliação da aprendizagem, 
condições de trabalho, infraestrutura das escolas etc., e 
extraescolares, tais como condições de vida da população, 
capital econômico, cultural e social das famílias dos alunos, 
entorno social da escola, distribuição de renda, violência, 
entre outros, o aumento do desempenho dos alunos nos 
exames é parte importante desse fenômeno, ainda que este 
não se esgote naquele, pois a medição da aprendizagem 
permite o aprofundamento do diagnóstico da situação da 
educação brasileira e o delineamento de iniciativas de políticas 
educacionais nesse terreno. 
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Desse modo, o estudo das avaliações internas e externas 
pelos professores e toda a construção do Programa de Capacitação 
apresentado possuem indiscutível valor para suprir professores de 
conhecimento, teoria e prática, para trocar experiências exitosas e para 
chegar a bons resultados de desempenho das turmas da Escola.

ESTUDO DAS AVALIAÇÕES 
INTERNAS/EXTERNAS

Figura 16 - Estudo das Avaliações Internas/Externas

Fonte: Os autores (2020).

No âmbito do Programa de Capacitação de Professores, em 
geral, a avaliação interna, aplicada pela Escola, mas tendo as provas 
fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação, ou a externa, 
desenvolvida pelo Inep, órgão do MEC, aplicada de acordo com os 
procedimentos mais adequados para esta atividade, expõem seus 
dados em tabelas. Por conseguinte, a leitura desses dados depende 
do entendimento que o professor leitor tem de uma tabela. 

Da leitura e compreensão a análise, 
avaliação e discussão dos dados

Em rápidas palavras, a tabela organiza e concentra os dados de 
uma avaliação, podendo ser lida considerando os dados apresentados 
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em linhas e colunas. Ler o cabeçalho, que nomeia o que está incluído 
em cada coluna, é fundamental para a compreensão das informações 
trazidas pela tabela.

Por exemplo, na Tabela 1, além do Título que identifica o assunto 
de que a tabela trata, no cabeçalho, logo abaixo e abrindo a tabela, 
encontram-se os anos de aplicação das provas, os tipos de prova (se 
Leitura, Escrita ou Matemática), as proficiências médias obtidas pela 
Rede Municipal, pela Coordenadoria Regional e pela Escola, em cada 
prova, por ano de aplicação, e ainda o número de alunos avaliados 
por prova e ano. 

São esses dados da avaliação que precisam ser lidos, 
compreendidos, para depois serem analisados e avaliados, de modo a 
fazerem sentido em decisões sobre, por exemplo, quais as disciplinas 
ou conteúdos que demandam maior atenção junto aos alunos.

Tabela 12 - Proficiências médias na avaliação Alfabetiza Rio - 1º Ano EF

Ano Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos Avaliados

2013

Leitura 167,7 165,3 180,7 22

Escrita 147,9 145,4 148,8 23

Matemática 164,0 162,9 218,1 23

2014

Leitura 179,2 173,8 181,1 13

Escrita 153,1 150,3 141,4 12

Matemática 179,4 175,7 171,6 13

2015

Leitura 175,6 175,9 209,7 22

Escrita 168,0 166,9 240,2 22

Matemática 175,7 175,1 185,4 21

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

A apresentação da Tabela 12, contendo as proficiências médias 
nas disciplinas que fizeram parte da avaliação Alfabetiza Rio para alunos 
do 1º Ano do Ensino Fundamental, possibilitou respostas imediatas 
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a diversas perguntas feitas aos professores, durante a capacitação. 
Pretendeu-se, com isso, que as respostas fossem discutidas por todos. 

• Qual foi a proficiência média dos alunos do 1º ano da Escola na 
prova de Leitura, da avaliação Alfabetiza Rio, em 2013?

• Em 2014, qual foi a proficiência média dos alunos da Escola 
em Leitura?

• Comparando os resultados da Escola alcançados em 2013 e 
2014, em Leitura, o que se observa?

• E se a comparação for entre os resultados da Escola e os 
obtidos pela CRE e pela Rede Municipal como um todo, o que 
se observa em Leitura, em 2013?

• E em 2014? 

• E em 2015?

Essas mesmas perguntas foram feitas em relação às provas 
de Escrita. 

Uma pergunta pode incluir a situação da Escola, nas duas 
provas de Língua Portuguesa, em relação aos anos de aplicação:

• Em que ano a Escola mostrou os melhores resultados em Leitura 
e em Escrita?

As respostas dos professores e sua discussão permitem que se 
esclareçam as dúvidas ou se reforce a explicação.

As perguntas, em sua sequência, foram feitas em relação às 
provas de Matemática. O procedimento de discutir as respostas e 
tirar dúvidas foi repetido para os resultados de Matemática. Assim, a 
capacitação englobou a leitura, a compreensão, a análise e a avaliação 
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dos dados das tabelas que refletiam o desempenho da Escola nas 
provas de avaliação interna.

Perguntas sobre o desempenho da Escola em relação ao 
mostrado pela Rede Municipal e CRE também foram formuladas.

• Qual o desempenho dos alunos da Escola, em Matemática, 
quando comparado às proficiências médias mostradas pela 
Rede Municipal e pela CRE, a cada ano?

• O que se pode dizer do desempenho da Escola nas três provas, 
em relação aos obtidos pela CRE e Rede Municipal? 

A discussão sobre a adequação das respostas contribuiu para 
a compreensão dos professores.

Caminhar para a reformulação de ações pedagógicas após 
essas etapas de leitura, compreensão, análise e avaliação dos dados 
das avaliações auxiliou os professores a sanarem as dificuldades 
dos alunos nos conteúdos e habilidades abordados pela prova 
da Secretaria Municipal de Educação. A finalidade foi melhorar a 
aprendizagem dos alunos.

Publicações como as de Bonamino e Franco (2005), Fontanive 
(2005), Fontanive, Elliot e Klein (2007), Brooke e Soares (2008), 
Blasis, Falsarella e Alavarse (2013), Elliot e Lück (2013), Machado e 
Alavarse (2014) trouxeram não só a fundamentação das avaliações 
e desempenho escolar, como também características de ações 
pedagógicas necessárias, em busca de qualidade do ensino.

Em relação ao desempenho do 6º ano na Prova Rio, a Tabela 
13 sintetiza as proficiências médias obtidas em 2013, 2014 e 2015, em 
Leitura e em Matemática.
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Tabela 13 – Proficiências médias da Escola na avaliação da Prova Rio - 6º Ano

Ano Prova Rede Municipal CRE Escola Alunos avaliados

2013
Leitura 207,9 212,7 246,5 21

Matemática 204,5 209,1 250,7 21

2014
Leitura 237,7 240,7 280,5 18

Matemática 227,3 229,7 259,3 18

2015
Leitura 244,2 248,7 285,7 29

Matemática 237,4 238,2 276,5 29

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Além das perguntas de comparação entre as proficiências 
médias apresentadas pela Escola e as da Coordenadoria Regional 
a que pertence e a Rede Municipal como um todo, as seguintes 
perguntas foram feitas para explorar os resultados do 6º ano escolar, 
na Prova Rio (Tabela 2). Mais especificamente:

• Em relação à Prova Rio, aplicada ao 6º ano da Escola em 2013, 
2014 e 2015, o que se observa nas proficiências médias de 
Leitura, nessa série temporal?

• E nas proficiências médias de Matemática?

• O que se pode concluir sobre o desempenho do 6º ano com 
referência às proficiências médias mostradas pela Rede 
Municipal como um todo e pela Coordenadoria Regional?

No entanto, para um melhor entendimento das proficiências 
mostradas pelo 6º ano, os valores precisavam ser associados a 
conteúdos ou habilidades constantes da prova. Então, a pergunta a 
ser feita era:

• O que significa cada proficiência média obtida pelo 3º e 6º 
anos da Escola? 
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A discussão dos dados das avaliações deve considerar o 
significado das proficiências médias em relação a limites estabelecidos 
para cada prova. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro estabeleceu esses limites para as faixas numéricas ou estágios 
descritivos de desempenho, em Português-Leitura e em Matemática, 
para a Prova Rio 2015 (Tabela 14). 

Tabela 14 - Estágios de Desempenho no 3º e 6º anos da Prova Rio 2015

Ano 
Escolar Prova

Estágio de Desempenho

Insuficiente Intermediário Proficiente Avançado

3º Ano
Português-

Leitura até 125 entre 125 e 165 entre 165 e 210 acima de 210

Matemática até 125 entre 125 e 165 entre 165 e 210 acima de 210

6º Ano
Português-

Leitura até 175 entre 175 e 225 entre 225 e 270 acima de 270

Matemática até 170 entre 170 e 215 entre 215 e 260 acima de 260

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2017).

Como ilustração desse tópico, verifique-se a descrição do 
estágio de desempenho proficiente em Língua Portuguesa – Leitura, 
no 6º ano (maior que 225 e menor ou igual a 270). A descrição informa 
que os alunos daquele ano escolar, conforme proficiências médias 
mostradas na Tabela 2, em geral, são capazes de:

- localizar informações explícitas em textos de diferentes 
gêneros, de curta e de média extensão principalmente; 

- estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade; 

- estabelecer relações lógico-discursivas, expressas sobretudo por 
pronomes, conjunções e advérbios de lugar em narrativas simples; 

- identificar a finalidade ou o tema de textos distintos, frequentes 
no contexto escolar; 
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- identificar efeitos de humor e ironia (tirinha e piada) [...] 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO, 2017).

No mesmo estágio de desempenho proficiente, entre 215 e 260, 
em Matemática, os alunos do 6º Ano, de acordo com as proficiências 
médias que se encontram na Tabela 2, em geral: 

[...] no bloco Números e Operações, [...] são capazes de 
reconhecer a decomposição de números naturais nas suas 
diversas ordens; reconhecer a composição e decomposição de 
números naturais em sua forma polinomial; resolver problemas 
com números naturais, envolvendo diferentes significados da 
multiplicação ou divisão [...] Neste bloco [...] estão ampliando 
as habilidades de: reconhecer e utilizar características do 
sistema de numeração decimal [...]; identificar a localização de 
números naturais na reta numérica; calcular o resultado de uma 
adição ou subtração de números naturais utilizando algoritmos; 
resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou subtração.  

Com relação ao tema Espaço e Forma, estão ampliando a 
habilidade de identificar a localização/ movimentação de 
objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. 
No bloco Grandezas e Medidas [...] resolvem problemas 
envolvendo o cálculo de perímetro e área de figuras planas. 
São capazes de estabelecer relações entre horário de início 
e término e/ou o intervalo ou duração de um acontecimento 
ou evento; resolvem problemas utilizando unidades de medida 
padronizadas como Km; m; cm; Kg; g; resolvem problemas 
[...] estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro [...] No bloco Tratamento da Informação 
[...] são capazes de ler informações e dados apresentados em 
tabelas. [...]  (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO, 2017).

A aplicação desses estágios às proficiências médias 
mostradas pelo 6º ano, (Tabela 2), dimensionou o desempenho do 
ano escolar, especialmente na Escola Municipal, foco do Programa 
de Capacitação de Professores. 
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Com a consulta aos dados constantes da Tabela 2, pode-se 
então responder às seguintes perguntas:

• Qual o estágio de desempenho do 6º ano, em Leitura e em 
Matemática, nos três anos de aplicação da Prova Rio (Tabela 2)?

• E em Leitura?

• Como se poderia classificar esses desempenhos?

• Em quais habilidades os alunos ainda precisam alcançar melhor 
nível de proficiência?

A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Neste ponto da explanação, é importante retomar algumas 
características da avaliação da educação básica e introduzir a noção 
de Matrizes de Referência, descritores e distratores, que fazem parte 
da estrutura do SAEB e da Prova Brasil.

No Brasil, no âmbito das avaliações externas, em larga escala, o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) dispõe da 
informação conceitual que baliza sua estruturação, aplicação, análise 
e interpretação de dados. Algumas dessas informações se tornam 
fundamentais para entender essas avaliações.

O SAEB consiste de um conjunto de avaliações externas em 
larga escala que permite a realização de um diagnóstico da educação 
básica brasileira. Desde 1990, por meio de testes cognitivos e 
questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma 
amostra da rede privada, o Saeb vem se constituindo em importante 
instrumento de monitoramento do sistema educacional. 
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Ao longo desses anos, o Saeb passou por várias reestruturações 
até chegar ao formato atual. Em 2005, por exemplo, foi criada e 
incorporada ao sistema a Prova Brasil. Com ela o sistema passou 
a avaliar de forma censitária as escolas públicas que atendessem 
ao critério de possuir, no mínimo, 20 estudantes matriculados na 
última etapa dos anos iniciais (4ª série/5º ano) ou dos anos finais (8ª 
série/ 9º ano) do Ensino Fundamental. Em 2017, a avaliação tornou-
se censitária também para a 3ª série do Ensino Médio e foi aberta 
a possibilidade de adesão das escolas privadas. Essa mudança 
de metodologia viabilizou que os resultados, antes estimados para 
estados, regiões e Brasil, pudessem ser gerados também em nível 
das escolas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2017).

Embora tenha passado por essas mudanças, continua 
avaliando as escolas da rede pública e privada, situadas em zonas 
urbana e rural (ELLIOT; LÜCK, 2013).

O foco das provas são as habilidades em Língua Portuguesa 
– Leitura e em Matemática, constantes das Matrizes de Referência 
dessas áreas.

As Matrizes de Referência apresentam uma relação das 
habilidades que os alunos dos referidos anos escolares devem ser 
capazes de demonstrar que dominam. Esse domínio está relacionado 
com o nível de desempenho alcançado pelos alunos de cada ano 
escolar nas provas aplicadas. O desempenho acadêmico e seus níveis 
são calculados por meio de procedimentos matemáticos e estatísticos, 
utilizados por sistemas de avaliação do ensino básico de países 
desenvolvidos de todo o mundo. Dessa forma, o Brasil se equipara a 
esses países na realização do SAEB e da Prova Brasil, componentes 
de seu sistema de avaliação nacional.
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As Matrizes de Referência são organizadas em temas ou 
tópicos. Por exemplo, em Língua Portuguesa, a Matriz oferece seis 
tópicos: Procedimentos de leitura; Implicação do suporte, do gênero 
e/ou do enunciador na compreensão do texto; Relação entre textos; 
Coerência e coesão no processamento do texto; Relações entre 
recursos expressivos e efeitos de sentido; Variação linguística.

Cada tópico reúne os descritores das habilidades a serem 
demonstradas pelos alunos, por meio das respostas aos itens das provas. 
O 5º ano, por exemplo, possui 15 descritores em Língua Portuguesa.

Já em Matemática, a Matriz de Referência possui quatro grandes 
temas: Espaço e forma; Grandezas e medidas; Números e operações; 
Tratamento de informação. No 5º ano do Ensino Fundamental, a Matriz 
enuncia 28 descritores.

Todos os itens de múltipla escolha das provas possuem 
alternativas de resposta das quais apenas uma é a correta. Esta é 
chamada de gabarito, enquanto as outras são chamadas de distratores. 

Nessas avaliações, os distratores não são apenas alternativas 
erradas. Quando bem construídos, são plausíveis em relação ao enunciado 
e à competência que está sendo avaliada e, dessa forma, fornecem 
informações relevantes sobre como pensam os alunos em relação ao 
que foi perguntado. Ou seja, oferecem pistas do que os estudantes já 
dominam e o que faltou para que optassem pela resposta correta. 

O site do INEP contém informações adicionais a esse 
assunto: www.gov.br/inep/pt-br/areadeatuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/saeb.
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ESTUDO DOS DESCRITORES DAS AVALIAÇÕES 

A Figura 17 traz alguns temas que compõem o estudo dos 
descritores da avaliação nacional, em larga escala, abordando a 
leitura e compreensão dos descritores, a análise de erros nas opções 
de resposta dos itens da prova e o papel dos distratores. São dados 
importantes para a reformulação de ações e atividades pedagógicas 
dos professores com suas turmas, visando conseguir obter um melhor 
desempenho dos alunos.

Figura 17 – Estudo dos Descritores das Avaliações 

Fonte: Os autores (2020).

O descritor é avaliado por meio de itens. Em uma avaliação 
em larga escala, os itens são elaborados por especialistas das áreas 
focalizadas e pré-testados em alunos de mesma série, em escolas 
sorteadas para uma amostra representativa. É preciso saber, por meio 
do pré-teste, o que se chama de comportamento do item demonstrado 
pelos alunos a que ele se destina avaliar.

Por esse motivo, conhecer as estatísticas que fazem parte dos 
resultados dos itens se torna fundamental para poder planejar ações 
de melhoria da aprendizagem, com foco em determinadas habilidades, 
que são os descritores da proficiência.

Um exemplo de item de 5º ano, em Língua Portuguesa, 
acompanhado de algumas das estatísticas, vai dar suporte ao que se 
precisa enfatizar.



121

sumário

1. O item

O SABER DIZER

- Bom dia, Dona Noêmia!
- Oh, seu Enéas, o senhor!
Chegou na hora boa. Vem tomar café conosco!
- Café, inté que aceito. Mas o nosco não, que to já satisfeito!

Max de Figueiredo. Conversa pra boi dormir. Belo Horizonte: Lê, 1986, p. 27.

2. A questão e as opções de resposta

O texto é um diálogo entre dois personagens, em que o autor tentou trazer traços 
da oralidade e do registro popular.
No texto ‘O saber dizer”, o diálogo tem as seguintes opções de resposta:
(A) comer.
(B) beber.
(C) olhar.
(D) pegar.

3. Algumas estatísticas do item:

Índice de dificuldade – 0,33
Índice de discriminação – 0,24
Proporções de resposta – A – 0,33; B – 0,46; C – 0,12; D – 0,07.

4. Explicações sobre as estatísticas

O Índice de dificuldade se refere ao percentual de acertos no item. Um índice de 
dificuldade muito alto, acima de 0,65, indica que o item foi fácil para os alunos 
respondentes. Se for abaixo de 0,30, sinaliza que poucos alunos acertaram a resposta 
e o item, por isso, foi difícil. Itens com índices de dificuldade situados entre 0,30 a 0,65 
são classificados como de dificuldade média (ELLIOT; FONTANIVE, 2004).

O Índice de discriminação é calculado pela diferença entre o percentual de 
acertos dos 27% dos alunos de melhor e os de pior desempenho na prova. 
Quando a diferença fica abaixo de 0,25, o índice alerta que o item não separou 
esses dois grupos de modo adequado (ELLIOT; FONTANIVE, 2004).  Se o índice 
de discriminação for negativo, é por que os alunos do grupo de pior desempenho 
alcançaram número maior de acertos do que os alunos do grupo de melhor 
desempenho, o que não é desejável. O item pode ter problemas técnicos e, se 
assim for, não deveria ser considerado.
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5. Análise dos índices

O exemplo de item de Língua Portuguesa apresenta um índice de dificuldade de 
0,33 (opção de resposta A), ou seja, acima de 0,30. Dos alunos, 33% escolheram a 
opção A. Pode-se dizer que foi um item de dificuldade média para o 5º ano.

Como a opção B concentrou o maior número de escolhas, o índice de discriminação 
do item foi 0,24, abaixo de 0,25, não tendo separado, como desejado, os alunos de 
grupos de desempenho extremo – pior e melhor.

6. Análise dos erros nos distratores

Seu Enéas recusa o convite em parte pelo entendimento inadequado que teve da 
palavra conosco.

Quando Seu Enéas diz: Mas o nosco não, que to já satisfeito! ele se refere a comer 
alguma coisa com o café (opção A, correta).

O percentual de respostas da opção B (0,46) indica a maior concentração de alunos 
nesse item, possivelmente por terem associado o oferecimento de Dona Noêmia a 
alguma coisa para beber, uma vez que Seu Enéas era convidado para tomar café. 
Essa opção atraiu alunos de médio e bom rendimento na prova. Funcionou como 
um distrator de forte atração de respostas.

As demais opções, C e D, foram assinaladas por baixos percentuais de alunos, 
levados possivelmente por uma leitura apressada ou desatenta do texto. Não foram 
distratores que afetassem o desempenho do item.

De qualquer forma, a maior prática de leitura de textos, de 
diferentes gêneros, com propostas de interpretação e de aplicação de 
habilidades, é recomendável como forma de oferecer e construir novas 
oportunidades de aprendizagem a seus alunos.

Um exemplo de item de 5º ano, em Matemática, acompanhado 
de algumas das estatísticas, vai dar auxiliar o entendimento sobre essas 
estatísticas e também sobre os erros ocasionados pelos distratores.

1. O item

Beto trocou uma cédula de R$10,00 em moedas de R$0,50 (cinquenta centavos).
Quantas moedas ele obteve nessa troca?
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2. A questão e as opções de resposta

O item avalia a habilidade de resolver problema com a utilização do sistema 
monetário brasileiro.

A questão formulada queria saber quantas moedas o menino obteve na troca. 
As opções eram:
(A)  5
(B) 10
(C) 15
(D) 20

3. Algumas estatísticas do item:

Índice de dificuldade – 0,47
Índice de discriminação – 0,52
Proporções de resposta – A – 0,13; B – 0,21; C – 0,14; D – 0,47.

4. Explicações sobre as estatísticas

O Índice de dificuldade se refere ao percentual de acertos no item. Um índice de 
dificuldade acima de 0,65 indica que o item foi fácil para os alunos respondentes. 
Se for abaixo de 0,30, sinaliza que poucos alunos acertaram a resposta e o item, 
por isso, foi difícil. Itens com índices de dificuldade situados entre 0,30 a 0,65 são 
classificados como de dificuldade média (ELLIOT; FONTANIVE, 2004).

O Índice de discriminação é calculado pela diferença entre o percentual de acertos 
dos 27% dos alunos dos grupos de melhor e os de pior desempenho na prova. 
Quando a diferença fica abaixo de 0,25, o índice alerta que o item não separou 
esses dois grupos de modo adequado (ELLIOT; FONTANIVE, 2004).  Se o índice de 
discriminação for negativo, a razão é que os alunos do grupo de pior desempenho 
alcançaram número maior de acertos do que os alunos do grupo de melhor 
desempenho, o que não é desejável. 

5. Análise dos índices

O exemplo de item de Matemática apresenta um índice de dificuldade de 0,47 
(opção de resposta D), ou seja, acima de 0,30. Pode-se dizer que foi um item de 
dificuldade média para os alunos.

O percentual de respostas da opção B (0,21) indica certa concentração de alunos. 

O índice de discriminação do item foi alto, 0,52 ficando acima de 0,25. Separou, 
como desejado, os alunos de grupos de desempenho superior dos de desempenho 
inferior na prova.
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6. Análise dos erros nos distratores

Para acertar a resposta do item, os alunos deveriam dividir R$10,00 por R$0,50 e 
chegar à resposta dada na opção D. 

Os alunos que escolheram a opção B possivelmente não fizeram o cálculo ou o 
fizeram de cabeça, não chegando ao resultado correto. Esse distrator atraiu um 
quinto dos alunos.

Na opção C, os alunos somaram os dois valores, o que não era a solução do 
problema, enquanto que na opção A, o valor 5 parece indicar que houve uma 
associação a duas moedas de R$0,50. A nota de R$10,00, então dividida por dois, 
chegou ao resultado 5, errado.

Esses dois distratores atraíram 13% dos alunos (opção A) e 14% (opção C). 

Essas observações indicam, aos professores, que os alunos 
devem ter mais oportunidades de resolver problemas com o sistema 
monetário brasileiro, explicando ao professor a razão do cálculo feito. 
Pode-se aprender com o erro.

O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi 
criado pelo Inep/MEC em 2007. Tem por propósito indicar as metas 
a serem alcançadas conforme o Termo de Adesão ao Compromisso 
Todos pela Educação. Seu cálculo inclui dados sobre aprovação 
escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho 
provenientes das avaliações do SAEB, para as Unidades da 
Federação e o país, e a Prova Brasil, para os municípios e escolas, 
compõem o cálculo do IDEB (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016). 

O índice varia de zero a 10 e a combinação entre fluxo e 
aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões. 
Os resultados sintéticos do IDEB permitem que os sistemas 
educacionais tracem metas relativas à qualidade que desejam 
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atingir. A meta estabelecida para as escolas é alcançar a média de 
6,0 em 2021, que corresponde ao nível de qualidade educacional 
médio dos países membros da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico. (PICOZZI, 2018, p. 84). 

Em relação à combinação entre fluxo e aprendizagem e a 
possibilidade de um sistema de ensino reter “seus alunos para obter 
resultados de melhor qualidade no Saeb ou na Prova Brasil, o fator 
fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema”, 
adverte o Inep. Mas “se ao contrário, o sistema apressar a aprovação do 
aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a 
necessidade de melhoria do sistema” complementa o Inep em seu site 
portal.inep.gov.br, com atualização datada de outubro de 2015.

Na Tabela 15 pode-se tomar conhecimento de vários índices 
e dados que são usados para o cálculo da média padronizada do 
Brasil, Região Sudeste, Rede Municipal do Rio de Janeiro e a Escola 
Municipal que faz parte deste estudo, na obtenção do IDEB para 2015.

Tabela 15 – Indicadores, médias de proficiência e metas do IDEB 2015  

Indicador 
de 

rendimento
(P) 2015

Matemática Língua
Portuguesa Nota média 

padronizada
(N) 2015

Meta 
IDEB 
2015

IDEB 
alcançado 

2015Profic
Média Pp Profic

Média Pp

Brasil 0,92 215,62 - 203,63 - 5,79 5,0 5,3

Sudeste 
Pública 0,96 228,51 - 215,35 - 6,25 5,7 6,0

Rio de 
Janeiro

Municipal
0,92 226,07 - 212,83 - 6,15 5,4 5,6

Escola 1,00 247,1 7,1 230,9 6,6 6,88 - 6,9

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).
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Algumas explicações iniciais ajudam a entender como esses 
dados e índices são calculados e para que servem.

Na tabela, P é o indicador de rendimento baseado na taxa de 
aprovação dos alunos da escola no 5º ano EF. As proficiências 
médias em Matemática e Língua Portuguesa na Prova Brasil são 
padronizadas (Pp) e dão origem à nota média padronizada (N). 
A meta IDEB 2015 não foi estimada pelo Inep, pois a escola não 
participou da avaliação em 2013, ano de transição de mudança 
no perfil [da Escola e] porque ainda não constava no Censo 
Escolar. (PICOZZI, 2018, p. 85).

Em 2015, na comparação, o indicador de rendimento da Escola 
atingiu o valor máximo (1,00) em relação aos demais apresentados 
em outras instâncias de aplicação da avaliação. As proficiências 
médias alcançadas pela Escola e posicionadas na última linha da 
tabela, foram superiores às obtidas pelas escolas do país, das Redes 
Públicas da Região Sudeste e da Rede Municipal do Rio de Janeiro. 
É só comparar as médias da Escola, 247,1 em Matemática e 230,9 
em Língua Portuguesa, com as apresentadas nas outras linhas da 
Tabela 5, que se pode afirmar que as médias da Escola, obtidas em 
2015 são mais altas.

A nota média padronizada (6,88) exibida pela Escola, proveniente 
das proficiências médias em Matemática e Língua Portuguesa, confirma 
essa conclusão. É efetivamente mais alta que as demais.

O IDEB 2015 alcançado pela Escola atingiu 6,9. Este é um índice 
superior à meta nacional prevista e ao apresentado pelas demais 
escolas municipais do Rio de Janeiro. Esses dados expressam, sem 
dúvida, a colaboração concreta do Programa de Capacitação para 
o desempenho da Escola e a atuação eficiente dos professores em 
suas turmas.

Em 2015, terceiro ano do Programa, a taxa de aprovação da 
Escola atingiu o ponto máximo, 100% dos discentes. O indicador 
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de rendimento (P), baseado nessa taxa, foi 1,00. Esse resultado foi 
mantido em 2017 (Tabela 16).

Tabela 16 – Taxa percentual de aprovação da Escola, por ano escolar

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano P

2013 - - 88,46 91,3 - - -

2014 - - 96,0 - - - -

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,00

2016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,00

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2018).

Em 2017, o índice do IDEB alcançado pela Escola foi 7,1, acima 
da meta nacional (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
ANÍSIO TEIXEIRA, 2018), podendo ser considerado um impacto do 
Programa de Capacitação.

Comparação do IDEB 2015 com outras escolas

De acordo com o INEP (2016), o resultado do IDEB 2015 da 
Escola foi comparado com os resultados de um conjunto de 109 
escolas brasileiras, de características semelhantes, como modalidades 
ou etapas oferecidas (anos iniciais e anos finais do Ensino Médio, nível 
sócio econômico dos alunos, matrículas, turnos de funcionamento, 
número de salas de aula e docentes, complexidade da gestão - nível 4).

O 5º ano da Escola atingiu o intervalo mais alto do grupo de 
109 escolas, de 6,6 a 7,0 e seu Indicador de Rendimento ficou na 
faixa de 0,96 a 1,00, não havendo escolas do conjunto mencionado 
acima desse intervalo. Da mesma forma, a comparação das médias 
padronizadas dos alunos da Escola com as do conjunto de escolas 
evidencia um ótimo posicionamento, nos intervalos de médias mais 
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altas, ou seja, de 7,1 a 7,5 em Matemática e de 6,6 a 7,0 em Língua 
Portuguesa (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
ANÍSIO TEIXEIRA, 2016).

O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro, o Índice de Desenvolvimento da Educação 
(IDERIO) é calculado a partir dos resultados da Prova Rio, uma 
avaliação interna da Secretaria Municipal de Educação, destinada aos 
alunos do 3º e 7º anos. 

Em 2015, a turma de 3º ano da Escola Municipal focalizada 
neste estudo obteve nota 6,6 na Prova Rio, em uma escala de 0 a 
10 pontos. A nota revelou que a Escola foi a que mais progrediu em 
toda a Rede Municipal. Obteve, desse modo, o 1º lugar em todo o 
município, com um crescimento expressivo de 57,1% em relação a 
2014, ano anterior.  O resultado foi publicado em Resolução SME 
nº 1422 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO, 2016), para divulgação do Prêmio Anual de Desempenho, 
isto é, a instituição do 14º salário para os funcionários que atendiam 
aos requisitos do Decreto RIO Nº 40399 (SME-RJ, 2015).  De acordo 
com o Decreto, 

Art.7.º O Prêmio Anual de Desempenho será concedido aos 
servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Escolares 
da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino que atingirem 
as metas de acréscimo previstas com relação ao Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, nos anos ímpares, 
e no Índice de Desenvolvimento da Educação do Município 
do Rio de Janeiro-IDERIO, nos anos pares. (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 2015).
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Em 2016, com a avaliação da turma do 3º ano na Prova Rio, 
novamente a Escola se destacou e o trabalho da equipe recebeu um 
elogio por meio de ligação telefônica de representante da própria 
SME-RJ. O fato sobressai não só pela importância do resultado em 
si, mas também pela ação assertiva da Secretaria de Educação, dada 
a extensão da sua rede de ensino. Trata-se da maior rede de ensino 
público fundamental da América Latina, contando com mais de 1500 
unidades escolares. 

Em agosto de 2017, o então Secretário de Educação, no site 
do Rioeduca, ressaltou a importância de buscar na base, suporte para 
reestruturar a rede. A Escola foi incluída no grupo de 25 escolas que 
atendem os anos iniciais e que tinham “as melhores trajetórias, quando 
comparadas a si mesmas” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO RIO DE JANEIRO, 2017).

No dia 10 de novembro de 2017, a Diretora da Escola e a Professora 
do 3º ano receberam uma Moção de Louvor e Reconhecimento da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro à dedicação ao Magistério. Sem 
dúvida, “a visibilidade do trabalho da Escola é resultado do Programa 
de Capacitação, que mobilizou toda a comunidade escolar em prol do 
sucesso da Escola e de seus discentes”, afirma a gestora da Escola 
(PICOZZI, 2018, p. 90).  

O RESULTADO DA AVALIAÇÃO AO FINAL 
DO 4º ANO DE CAPACITAÇÃO 

Ao contrário de 2015, em 2016 as comparações do desempenho 
da Escola serão feitas apenas com os resultados da Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA).
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Ao término do quarto ano de capacitação, as proficiências 
médias da escola, relativas ao primeiro ano do Ensino Fundamental, 
revelaram de forma categórica o coroamento do trabalho desenvolvido 
pelo Programa de Capacitação. 

Tabela 17 - Percentual de alunos da Escola, por 
nível de proficiência na ANA – 2016

Prova Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Leitura 3,45 17,24 58,62 20,69 -

Escrita - - - 75,88 24,14

Matemática 3,45 27,59 24,14 44,83 -

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (2016).

Os resultados em Leitura dos alunos da escola se distribuíram, 
da mesma forma que nos anos anteriores, pelos níveis 1, 2, 3 e 4 de 
proficiência. A nova configuração, no entanto, mostra que aumentou 
bastante o percentual de alunos nos níveis mais altos da escala 
e diminuiu nos níveis mais baixos. O que é bastante desejável. O 
percentual de alunos posicionados no nível 1, cujas proficiências estão 
abaixo de 425 pontos, caiu para 3,45%. No Nível 2, com proficiência 
maior ou igual a 425 pontos e menor que 525 pontos também houve 
queda. Agora são 17,24% dos alunos. Em compensação, subiu 
para 58,62% o quantitativo de alunos posicionados no nível 3, com 
proficiências entre 525 e 625 e, no Nível 4, com proficiências superiores 
a 625, o percentual subiu para 20,69% dos alunos.

Em Escrita, os resultados são ainda melhores. Não só aumentou 
o percentual de alunos nos níveis 4 e 5, como não houve mais alunos 
posicionados nos níveis abaixo. Ficaram concentrados no Nível 4, 
cujas proficiências são iguais ou maiores que 500 e menores que 
600 pontos, 75,88% dos alunos e no Nível 5, último nível da escala, 
ficaram posicionados 24,14% dos alunos com proficiências variando 
acima de 600 pontos.
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Já em relação aos resultados de proficiência em Matemática o 
cenário não é tão claro quanto nos outros domínios. Houve decréscimo 
no Nível 1, onde as proficiências são menores que 425 pontos, com 
3,45% dos alunos, e houve decréscimo também no Nível 3, cujas 
proficiências são maiores ou iguais a 525 e menores que 575 pontos. 
Nesse nível, ainda que pequeno quando comparado à avaliação 
anterior, o percentual de alunos caiu de 25,0% em 2014 para 24,14% 
em 2016. No Nível 2 (maior ou igual a 425 e menor que 525) e no Nível 4 
(maior ou iguais a 575) houve aumento de alunos posicionados nesses 
níveis. Sendo 27,59% no Nível 2 e 44,83% no Nível 4.
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O foco do Programa de Capacitação dos Professores 
implementado na Escola Municipal se dirigiu ao aumento dos 
índices de aprovação dos discentes, o que foi concretizado por 
meio do desempenho mostrado nas avaliações internas e externas 
aplicadas na Escola. 

Todo o esforço e empenho dos participantes do Programa de 
Capacitação desenvolvido de 2013 a 2016, na Escola Municipal, ressaltou 
alguns aspectos relevantes e positivos, que são aqui sintetizados.

• A Capacitação atendeu diretamente à necessidade de estudo 
visando à revisão ou à apreensão de novos conhecimentos 
requeridos para o trabalho pedagógico na escola.

• A aceitação dos professores e servidores do processo de 
implementação da Capacitação concretizou-se, paulatinamente, 
fortalecendo o próprio processo.

• O estudo de autores renomados, clássicos, e outros, mais atuais, foi 
fundamental para a ampliação do conhecimento em determinados 
conteúdos, como um verdadeiro resgate pedagógico. 

• O aumento da motivação de professores e demais servidores 
em participar da Capacitação tornou-se visível, a medida em 
que se aprofundavam no estudo dos diversos temas.

• A integração da Escola com diversos grupos de representantes como 
o Grêmio Escolar, o Grupo de Pais, o Conselho Escola Comunidade, 
constituiu fator diferencial para o sucesso da Capacitação.

• O reconhecimento do papel da família junto aos alunos também 
pesou favoravelmente nos resultados da Capacitação. 

• Os resultados alcançados pelas turmas nas diversas avaliações 
e, em consequência, os índices mostrados oficialmente no 
IDERIO e IDEB, representam evidência irrefutável do impacto 
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causado pelo Programa de Capacitação dos docentes, não 
apenas no rendimento dos alunos, mas inclusive no desempenho 
global da Escola. 

A despeito de o Programa ter apresentado tantos aspectos 
favoráveis, a rotatividade de professores e funcionários na Escola, 
ocasionada por transferência ou outro tipo de movimentação, trouxe 
alguma dificuldade para a conclusão ou a continuidade de algumas 
das capacitações. A rotatividade requeria um trabalho adicional para 
que os novos componentes da Escola tomassem ciência do que era 
o Programa, aceitassem a capacitação e, principalmente, nela se 
envolvessem. Nesses casos, a colaboração dos pares se fez presente 
e decisiva, sendo, portanto, útil e adequada no acolhimento dos novos 
funcionários e docentes.

Apesar dessa dificuldade, como Picozzi e Elliot (2018, p. 12) tão 
bem expressaram a respeito do Programa de Capacitação: 

A experiência leva a concluir que os resultados das avaliações de 
rendimento dos alunos são valiosos indicadores para produzir e 
orientar ações de melhoria da atuação pedagógica, em qualquer 
escola. Essas ações levam os alunos a ter desempenhos 
mais competentes, que passam também a atestar a própria 
competência técnica e profissional dos professores. 
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