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    “O único sentido da avaliação é cuidar da aprendizagem”. 

Pedro Demo 



RESUMO 

 

O presente estudo buscou investigar o Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF), 

onde por meio de avaliações organizadas, coleta informações em termos de domínio de 

competências e habilidades cognitivas básicas, visando avaliar de forma objetiva e 

sistemática, a qualidade da educação básica ofertada nas escolas públicas municipais de 

Fortaleza. Este surgiu da iniciativa da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de 

Fortaleza, no ano de 2010, na época responsável pela implementação das ações do Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Nesse ínterim, levantou-se a ideia de realizar o 

trabalho de pesquisa motivado quando da implementação do SAEF com a aplicação da 

Avaliação Diagnóstica Inicial (Leitura e Matemática) e a Avaliação Diagnóstica Intermediária 

(Língua Portuguesa e Matemática), bem como devido à atuação, da autora, como gestora 

escolar de uma escola pública municipal de Fortaleza. A pesquisa teve por objetivo geral 

analisar o papel do SAEF como política pública educacional da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Fortaleza e os seguintes os objetivos específicos: descrever o Sistema de 

Avaliação do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza 

(SAEF); identificar a metodologia utilizada na operacionalização do SAEF e analisar os 

paradigmas teóricos norteadores do SAEF. A pesquisa caracteriza-se por abordagem 

qualitativa, sendo, em relação aos objetivos, descritiva e, quanto à obtenção de informações, 

configura-se como bibliográfica e documental, tendo como principal técnica a observação. 

Verificou-se que a política educacional executada pela SME, mesmo sendo recente, tende a 

garantir o direito ao aprendizado dos alunos, demonstrando que o SAEF é um sistema com 

potencial relevante em relação a dados educacionais, como o desempenho dos alunos nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do município de Fortaleza. No entanto, o 

sistema possue um conjunto de instrumentais que carecem de estudos mais aprofundados, 

visando o aprimoramento dos mesmos, de forma a garantir ações e práticas educativas mais 

eficientes voltadas para o sucesso da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Ensino Fundamental. SAEF. 

 



ABSTRACT 

 

The present study sought to investigate the Elementary School Evaluation System (SAEF), 

where, through organized assessments, it collects information in terms of the domain of basic 

cognitive skills and abilities, aiming to evaluate objectively and systematically the quality of 

basic education offered in the municipal public schools of Fortaleza. This emerged from the 

initiative of the technical team of the Municipal Department of Education of Fortaleza, in 

2010, at the time responsible for implementing the actions of the Literacy Program in the 

Right Age (PAIC). In the meantime, the idea of carrying out the motivated research work in 

the implementation of SAEF with the application of the Initial Diagnostic Assessment 

(Reading and Mathematics) and the Intermediate Diagnostic Assessment (Portuguese 

Language and Mathematics) was raised, as well as due to the performance, of the author, as 

school manager of a municipal public school in Fortaleza. The objective of the research was 

to analyze the role of SAEF as an educational public policy of the Municipal Department of 

Education (SME) of Fortaleza and the following specific objectives: describe the System of 

Evaluation of Primary Education of the Municipal Secretariat of Education (SME) of 

Fortaleza (SAEF); to identify the methodology used in the operationalization of SAEF and to 

analyze the theoretical paradigms guiding SAEF. The research is characterized by a 

qualitative approach, being, in relation to the objectives, descriptive and, as far as obtaining 

information, it is configured as bibliographical and documentary, having as main technique 

the observation. It was verified that the educational policy implemented by the SME, even 

though it is recent, tends to guarantee the students' right to learn, demonstrating that SAEF is 

a system with relevant potential in relation to educational data, such as the performance of 

students in the Language disciplines Portuguese and Mathematics of the municipality of 

Fortaleza. However, the system has a set of instruments that need more in-depth studies, 

aiming to improve them, in order to guarantee more efficient actions and educational practices 

aimed at the success of learning. 

 

Keywords: Learning Assessment. Elementary School. SAEF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os sistemas de avaliação educacional configuram um 

macrossistema de avaliação da qualidade da educação brasileira, em se tratando de educação 

todo e qualquer conceito de qualidade deve estar atrelado, conforme afirma Demo (2004, p. 

74) à noção do direito de aprender. 

A avaliação está deixando de focar no desempenho individual, em que o sujeito 

sozinho é responsável pela sua aprendizagem e passa a ter foco na construção coletiva da 

aprendizagem desse sujeito, conforme esclarece Viana (1989, p. 17), “modificou a sua 

orientação e passou do estudo de indivíduos para o de grupos, e destes para o de programas e 

materiais instrucionais e na etapa atual, preocupa-se com a avaliação do próprio sistema 

educacional”. 

No Brasil, a avaliação como mensuração do rendimento escolar dos alunos com o 

objetivo de diagnosticar o desempenho no setor educacional confirma-se efetivamente a partir 

da institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)1 em que, através 

da realização de avaliações em larga escala obtêm-se informações acerca das fragilidades dos 

sistemas educacionais para, a partir daí, definirem-se ações visando à melhoria da qualidade. 

A partir de, então, vários estados e municípios passaram a implementar programas 

de avaliação. No caso do Ceará, o Sistema Permanente e Avaliação da Educação Básica do 

Estado do Ceará (SPAECE) e no âmbito municipal, no caso do município de Fortaleza, o 

Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF). 

O Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF) surgiu da iniciativa da 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, no ano de 2010, na época 

responsável pela implementação das ações do Programa de Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC), podendo ser considerado uma réplica do Sistema PAIC (SISPAIC)2 . 

Nesse ínterim, surgiu a ideia de realizar o trabalho de pesquisa, aqui detalhado, 

cuja justificativa é apresentada a seguir.  

                                                 
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, instituído em 1990, é composto  por um  conjunto de 

avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo  realizar um diagnóstico  da educação 

básica brasileira e de alguns fatores que possam  interferir no desempenho do estudante, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. O levantamento produz informações que subsidiam a 

formulação, e formulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, 

visando a contribuir para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 
2 Sistema informatizado – Sispaic para digitação dos dados das avaliações externas realizadas pelos 

municípios. 
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1.1 Justificativa da pesquisa 

 

A motivação em desenvolver esta pesquisa se deu quando da implementação do 

SAEF com a aplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial (Leitura e Matemática) e a Avaliação 

Diagnóstica Intermediária (Língua Portuguesa e Matemática), bem como, devido a atuação, 

da autora, como gestora escolar de uma escola pública municipal de Fortaleza. 

Tal aplicação, envolvendo as escolas da rede municipal de ensino de Fortaleza, 

ocorreu sem que houvesse um conhecimento mais aprofundado da trajetória de sua criação, 

seus objetivos, abrangência e periodicidade, tratamento, divulgação e usos dos resultados, 

despertando, assim, a curiosidade para a questão de compreender o papel do SAEF como 

política pública educacional da SME, como ferramenta analítica, visando a qualidade da 

educação da rede pública municipal de Fortaleza. 

O envolvimento com o objeto de estudo, surge no ano de 2013, quando da 

aplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial (Leitura e Matemática) e a Avaliação Diagnóstica 

Intermediária (Língua Portuguesa e Matemática) e a atuação como gestora escolar de uma 

escola pública municipal de Fortaleza. 

Partindo-se daí, elaborou-se o problema de pesquisa e as questões norteadoras que 

estão elencadas no tópico seguinte. 

 

1.2 Problema de pesquisa e questões norteadoras 

 

Há um aspecto crucial que motivou explorar este tema: a ausência de 

conhecimento de tal política pública educacional da SME por quem faz a educação acontecer 

no dia a dia (gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores), envolvendo as 

questões teórico-metodológicas e as ações desenvolvidas a partir dos resultados. Gerou-se 

então o interesse em investigar o Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental a fim de 

compreender os pressupostos teóricos-metodológicos que fundamentam os paradigmas desta 

avaliação, além de questionar o modelo avaliativo utilizado que inspirou as matrizes 

epistemológicas. Daí, tem-se o seguinte problema de pesquisa: qual o papel do SAEF como 

política pública educacional da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza? 

Complementando-se o problema de pesquisa, ora enunciado, apresentam-se 

também as seguintes questões norteadoras da pesquisa: como descrever o SAEF? Qual(is) a(s) 

metodologia(s) utilizada(s)? Quais paradigmas norteiam o SAEF? 
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No intuito de responder aos questionamentos, foram elaborados os objetivos geral 

e específicos, listados a seguir. 

 

1.3 Objetivos geral e específicos 

 

A pesquisa teve por objetivo geral: analisar o papel do SAEF como política 

pública educacional da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza. 

Os objetivos específicos desta pesquisa foram: 

 Descrever o Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Fortaleza (SAEF); 

 Identificar a metodologia utilizada na operacionalização do SAEF; 

 Analisar os paradigmas teóricos norteadores do SAEF. 

Nesse ínterim, para que fossem cumpridos os objetivos apresentados, foi seguida 

a metodologia de pesquisa apresentada no tópico seguinte. 

 

1.4 Metodologia de pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa caracteriza-se por abordagem qualitativa. Em elação aos 

objetivos, a caracterização é pela pesquisa descritiva e quanto à obtenção de informações, a 

pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, tendo-se como principal técnica de 

pesquisa a observação. 

Para indicar a importância deste trabalho foi pesquisado, nos meses de março e 

abril de 2017, no banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, da Universidade Federal do Ceará – UFC e na 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, no período de 

2014 a 2017, produções que se aproximavam da pesquisa, onde o descritor utilizado foi o 

Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF). 

O quadro seguinte explana a distribuição anual de dissertações, teses e artigos 

sobre a temática a ser pesquisada. 
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Tabela 1 – Levantamento de Dissertações e Teses sobre “O Sistema de Avaliação do 

Ensino Fundamental (SAEF) da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. 

 

Ano Banco  Título Autora Estado Área 

2015 UFC/MAPP 
Dissertação 

de Mestrado 

Sentidos e Efeitos da 

Avaliação Externa do 

Programa de 

Alfabetização na 

Idade Certa (PAIC) na 

Rede Municipal de 

Ensino de Fortaleza. 

SILVEIRA, 

Teresa Márcia 

almeida da. 

Ceará Educação 

2016 UFC/FACED Tese 

Avaliação Formativa 

da alfabetização: uma 

proposta para 

acompanhar o 

desenvolvimento da 

leitura das crianças no 

2º ano  do Ensino 

Fundamental. 

FREIRE, 

Emanuella 

Sampaio 

Ceará Educação 

2016 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Matemática 

Artigo 

O papel da gestão 

escolar na perspectiva 

de resultados: as 

intervenções de uma 

escola para melhorar 

o desempenho em 

matemática. 

FERREIRA, 

Lucas Alves 

São Paulo Educação 

2017 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Básica 

Artigo 

O SAEF como 

instrumento de 

avaliação educacional. 

LOPES, 

Afonso Filho 

Nunes 

Fortaleza/CE Educação 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

Embora, há algum tempo, o SAEF seja executado no âmbito das políticas públicas 

de avaliação do município de Fortaleza, ainda não foi objeto de uma maior discussão, 

principalmente no que se refere a trajetória de sua implementação, ficando evidenciado a 

originalidade e importância desta pesquisa. 

Elencados os documentos, em seguida, serão extraídos de cada documento as 

informações consideradas essenciais à temática do estudo, o mapeamento comporá um quadro 

com as seguintes categorias do sistema de avaliação: finalidade e objetivo; operacionalização; 

abrangência (número de escolas e de alunos), séries e disciplinas avaliadas; instrumentais 

avaliativos e análise e divulgação dos resultados. 

SILVEIRA (2015) descreve o SAEF como um sistema criado pela SME que faz 

uso de avaliações diagnósticas, com caráter formativo, preconizado por Afonso (2005), Hadji 

(2001) e Perrenoud (1999). 

O Governo do Estado do Ceará deu início às avaliações em larga escala através do 

SPAECE e SPAECE/ALFA, aplicada anualmente aos alunos da rede pública, e Secretaria 

Municipal de Educação do município de Fortaleza (SME) também propôs avaliações 

sistemáticas de leitura e escrita. 
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A tese de FREIRE (2016) questiona os instrumentais utilizados pelo SAEF, uma 

vez que carecem de fundamentação teórica, de orientações sobre a aplicação e interpretação 

dos resultados. 

FERREIRA (2016) relata as experiências vivenciadas no ano letivo de 2015 em 

uma escola pública de Fortaleza, sob a perspectiva da Gestão de Resultados, descrevendo as 

intervenções realizadas com alunos e professores do 5º ano para melhorar a aprendizagem da 

matemática. A referida autora ressalta a importância de se considerar que a forma de 

organização da escola pode ser determinante na obtenção dos resultados, elaborando ações 

com base nos resultados de um diagnóstico da aprendizagem dos alunos. 

LOPES (2017) em seu artigo intitulado: O SAEF como instrumento de avaliação 

educacional procura comprovar a eficácia do Sistema de Avaliação do ensino fundamental 

(SAEF) como modelo de monitoramento de desempenho de leitura estudantil nas três turmas 

de 2o anos da Escola Municipal Maria Cardoso – EF, Fortaleza/CE, quando comparado aos 

resultados obtidos no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

(Spaece) em 2016, divulgados em março de 2017. 

Com base no estudo bibliográfico e documental realizado neste trabalho de 

pesquisa, a seguir, serão apresentados os destaques relevantes do referencial teórico. 
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2 A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL COMO DIFERENCIAL NA AVALIAÇÃO 

DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

Em uma análise mais detalhada de uma política pública remete, inicialmente, a 

uma discussão sobre a própria compreensão do que sejam políticas públicas na atualidade, 

aquelas de natureza social. 

Partindo do princípio de que as políticas públicas, em linhas gerais, representam a 

expressão das ações, dos projetos ou programas desenvolvidos pelo Estado para atender as 

demandas da sociedade, torna-se necessário também entender o conceito de Estado e 

conforme Bianchetti (1997, p. 88), 

  

As políticas sociais são como as estratégias promovidas a partir do nível político, 

através do estado, com o objetivo de desenvolver um determinado modelo social. 

Estas estratégias se compõem de planos, projetos e diretrizes específicas em cada 

área de ação social. 

 

O marco de novas políticas para o setor educacional vai surgir, basicamente, a 

partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, 

em 1990. 

Esse evento foi convocado pela Organização das Nações Unidas (ONU), através 

do Fundo das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e o do Banco Mundial (BIRD), tendo o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID como um dos co-patrocinadores. 

Conforme destaca Casassus (2001, p. 15), 

 

O propósito fundamental da reunião foi o de gerar um contexto político favorável 

para a educação e orientar as políticas educacionais para fortalecer a educação 

básica, proporcionar maior atenção aos processos de aprendizagem e buscar 

satisfazer as necessidades fundamentais de aprendizagem. O instrumento principal 

para levar isso adiante implicava uma reorientação do crédito internacional. 

 

Dentre as várias recomendações que passaram a integrar o pacote das reformas 

educativas proposto pelo BIRD, podem ser destacadas a prioridade na educação básica; a 

ênfase na melhoria da qualidade e da eficácia da educação; a descentralização do sistema e 

autonomia das unidades escolares; o desenvolvimento de mecanismo de controle e avaliação; 

o incentivo à participação dos pais e comunidade; e o estímulo à atuação do setor privado na 

educação. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB no. 9.394, 
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em 20 de dezembro de 1996, é um importante marco que influenciará a definição das políticas 

educacionais nacionais a partir de então. 

A nova legislação educacional aponta para a divisão de papéis e de 

responsabilidades entre União, Estados e Municípios, estabelecendo como premissa a 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental, cuja universalização ocorre paralelo ao processo de 

municipalização desse nível de ensino. 

A necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, próprio do 

modelo do Estado Mínimo, instigou o aperfeiçoamento do sistema de avaliação existente e o 

desenvolvimento de outros: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

criado em 1990, é reestruturado em 1995; o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM); o 

Exame Nacional de Cursos (ENC), criado em 1996, conhecido popularmente por Provão, e a 

Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC). 

Para LIMA (2007), particularmente no estado do Ceará, constata-se um 

movimento bastante semelhante ao que ocorrera no cenário nacional, a partir dos anos 70, 

tanto em termos políticos e econômicos, como das reformas educacionais ocorridas, onde 

buscou-se promover uma maior oferta de educação básica a toda comunidade escolarizável. 

Para Lima (2007), em meio a esse cenário de diminuição do Estado, 

contraditoriamente desponta um discurso neoliberal de valorização da educação de modo 

geral, repensada em novas bases, com o advento da sociedade do conhecimento e qualidade 

total, como resposta à lógica da competitividade inerente à sociedade da era tecnológica e 

globalizada. 

O referido autor discorre que o paradigma da crise do setor educacional da 

atualidade, face às transformações sociais, decorrentes dos processos da globalização e da 

hegemonia do modelo capitalista, vem fortalecer e intensificar as discussões sobre a 

avaliação, em suas diferentes dimensões. É como se avaliação, repentinamente, tivesse se 

tornado uma palavra mágica capaz de resolver todos os problemas educacionais. 

Para Vianna (2000), avaliar visa julgar o valor ou utilidade do fenômeno, o mérito 

da qualidade das relações entre variáveis, com base numa escala de valores, objetivando 

descrever um fenômeno específico, sem preocupar-se com generalizações, mas centralizando 

seu interesse basicamente na tomada de decisão. 

A avaliação é uma ação que está presente em toda a história da humanidade. A 

todo instante, o homem é instigado a emitir um juízo de valor sobre algo, a tomar decisões. 

Para Caro (1982, p. 10), 
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A avaliação, em sentido lato, é parte da vida cotidiana. Mesmo sem recorrer a 

procedimentos formais, todos nós fazemos continuamente julgamentos avaliativos 

sobre a ampla gama das atividades humanas. [...] Todavia, o reconhecimento da 

variabilidade e falibilidade das avaliações informais acabou por estimular o interesse 

pela criação de procedimentos padronizados capazes de fornecer julgamentos 

avaliativos confiáveis. 

 

Desta forma, a avaliação formal vai se consolidando, ao longo do século XX, 

como uma atividade recente, porém cada vez mais diversificada, com abordagem bastante 

distintas em termos metodológicos. 

Nos primórdios a avaliação foi associada à ideia de mensuração, a quantificação 

de um atributo, o ato de medir passou a ser visto como ato de avaliar, ou seja, como se fossem 

sinônimos do ponto de vista semântico e também prático. Por volta dos anos 1950, surgiram 

os primeiros escritos de Ralph Tyler onde buscou-se um melhor entendimento do objeto 

avaliação. 

Lee J. Cronbach, em seguida, vem enriquecer o conceito de avaliação com suas 

ideias abordando quatro pontos básicos: a associação entre avaliação e o processo de tomada 

de decisão; os diferentes papéis da avaliação educacional; o desempenho do estudante como 

critério de avaliação de cursos; e algumas técnicas de medida à disposição do avaliador 

educacional. 

Segundo Lima (2007, p. 86), apresentando uma posição crítica face ao modelo 

objetivo de Tyler, Cronbach enfatiza que a avaliação não deve prender-se a simples aspectos 

rotineiros e ritualísticos da mensuração (testing). 

Lima (2002) descreve que Michael Scriven, com a publicação do seu ensaio 

Methodology of Evaluation (1967), demonstra grande preocupação com a compreensão da 

lógica da avaliação educacional, sendo suas ideias decisivas para o reconhecimento da 

avaliação enquanto atividade fundamental em educação, fazendo ganhar status, através da 

aplicação dos seus princípios na avaliação de programas, projetos e produtos. 

Segundo Viana (1997), a contribuição de Scriven refere-se ao fato de ele 

reconhecer que a avaliação desempenha muitos papéis, porém possui um único objetivo, que é 

o de determinar o valor ou o mérito do que está sendo avaliado. Enquanto o objetivo (goal) 

consiste em proporcionar respostas satisfatórias às questões a serem avaliadas, os papéis 

(roles) referem-se às formas como essas respostas serão utilizadas. 

Citando Lima (2007), 

 

Seguindo a mesma linha de Cronbach, quando reconhece a importância da avaliação 

no decorrer do processo e não somente ao final, Scriven, em 1997, ao diferenciar 

esses dois momentos em função dos interesses dos futuros usuários ou clientes do 

que está sendo avaliado e dos papéis da avaliação, passa a ser o responsável pelo 
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surgimento das expressões Avaliação Formativa e Avaliação Somativa no contexto 

da Avaliação Educacional. Entretanto, como esclarece Vianna (1997), sua 

divulgação ocorre somente na década de  70, com a publicação da obra de Ben 

Bloom – Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning 

(1971). 

 

Outro nome clássico da Avaliação Educacional é Robert Stake que, segundo Silva 

(2012), construiu um método avaliativo que denomina de Avaliação Responsiva. Esta 

perspectiva defende a ideia de que as intenções da avaliação podem sofrer transformações e 

por isso a necessidade de haver comunicações contínuas entre o avaliador e as audiências com 

o objetivo de desvelar, pesquisar e resolver os problemas (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 

1999). 

Com base neste suporte teórico buscou-se realizar este trabalho de pesquisa, 

objetivando-se estabelecer conhecimento de alguns pontos suporte da construção e 

operacionalização do Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental do município de Fortaleza 

(SAEF), no tocante à estrutura, concepções que norteiam suas ações, as metodologias 

utilizadas, assim como as transformações ocorridas desde o seu surgimento. É o que se 

apresenta na próxima seção. 
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3 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA (CE) COMO POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. 

 

Os sistemas padronizados de avaliação educacional de larga escala são um 

fenômeno relativamente novo no Brasil, onde no caso específico da avaliação da educação 

básica, com o objetivo de monitorar a qualidade desta, através das informações coletadas 

sobre o desempenho dos alunos como também sobre fatores associados a este desempenho, 

com a finalidade de reorientar as políticas públicas voltadas para a educação. 

As avaliações dos sistemas educacionais costumam ter cunho totalmente diferente 

daquele realizado pelos professores, no cotidiano das salas de aula, mas que podem colaborar 

com as discussões em diferentes momentos dos processos de construção do conhecimento. 

Conforme Vianna (2000, p. 28), 

 

A avaliação educacional [...] não constitui uma teoria geral, mas um conjunto de 

abordagens teóricas sistematizadas que fornecem subsídios para julgamentos 

valorativos. Além do mais, a avaliação nunca é um todo acabado, autossuficiente, 

mas uma das múltiplas possibilidades para explicar um fenômeno, analisar suas 

causas, estabelecer prováveis consequências e sugerir elementos para uma discussão 

posterior, acompanhada de tomada de decisões, que considerem as condições que 

geraram os fenômenos explicados criticamente. 

 

Com o advento do PAIC, a equipe técnica da Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará (SEDUC) sentiu a necessidade da criação de um sistema informatizado de dados, tendo 

por objetivo monitorar os resultados dos desempenhos das turmas nas avaliações externas 

realizadas pelos municípios, divulgando os resultados destas avaliações, de forma apropriada, 

junto a diretores, supervisores e professores, para melhorar a qualidade da educação nas séries 

iniciais do ensino fundamental, tal sistema chamou-se Sistema PAIC (SISPAIC). 

Desde a implantação do SISPAIC, o município de Fortaleza não fazia uso do 

sistema, entretanto devido ao acordo de cooperação celebrado entre o governo do Estado do 

Ceará e todos os gestores municipais cearenses, houve a inserção de um grupo de técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza no trabalho com o SISPAIC. Tal programa 

tinha foco na gestão voltada à aprendizagem do aluno cujas ações deveriam estar voltadas 

para a garantia do direito de aprender, com prioridade para a alfabetização. Devido ao 

reconhecimento da importância do PAIC, os técnicos da SME criaram no ano de 2010, um 

sistema on-line, chamado de Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF), podendo 

ser considerado uma réplica do Sistema de Acompanhamento das Ações do Paic (SISPAIC). 
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O SAEF3 desde o ano em que foi criado (2010) até os dias atuais consiste no 

cadastramento do gabarito das avaliações diagnósticas, aplicadas junto aos alunos e alunas 

regularmente matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, 

tendo como finalidade a compreensão das complexidades inerentes à realidade educacional, 

buscando determinar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades a fim de detectar 

pré-requisitos para novas experiências de aprendizagem. 

Os resultados obtidos com esta ação permitem uma análise mais direta da prática 

educativa, possibilitando a redefinição de princípios e métodos de desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, na perspectiva de que essas mudanças possam auxiliar na superação das 

dificuldades detectadas. 

O SAEF preconiza uma concepção de avaliação formativa a ser construída com os 

diferentes sujeitos da educação, a fim de que eles possam compreender os processos 

pedagógicos em que estão inseridos, potencializar experiências positivas e/ou redirecionar ou 

ressignificar ações e percursos. 

A base do SAEF é a aferição do desempenho cognitivo através de – provas, cujas 

questões chamadas de itens são respondidas pelos alunos. Desde 2013, a SME promove a 

elaboração de instrumentos cognitivos voltados para a consolidação das competências e 

habilidades de leitura, escrita, desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e resolução 

de problemas considerados fundamentais ao bom desempenho dos estudantes ao longo da 

escolaridade. (SME, 2018, p. 8). 

A SME, através da Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula de Avaliação 

Educacional elaborando seus instrumentais avaliativos dos anos iniciais e finais, faz uso das 

matrizes de referência4 da SEDUC, onde seleciona as habilidades para a composição dos 

testes de múltipla escolha. 

Entretanto, esses instrumentais carecem de uma fundamentação teórica, de 

orientações sobre a aplicação e sobre a interpretação dos resultados para que sejam 

considerados verdadeiramente eficazes. (Freire, 2016). 

Freire (2016, p. 54) ressalta que: 

 

 

Ferreira (2002 apud FURLANETTO, 2007, p. 109) ainda destaca que essa tendência 

se agrava pelo uso de “[…] instrumentos inadequados, critérios fora da realidade, 

                                                 
3 SAEF – sistema informatizado para cadastramento de avaliação de alunos, para obtenção de relatórios de 

desempenho de alunos e escolas. 
4 Utilizadas especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem 

avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens de testes e provas, bem como a 

construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. 
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metodologia do professor, rigidez excessiva e as formas de julgar e apresentar os 

resultados”, aspectos esses que acabam por fragilizar o processo formativo da 

avaliação. 

 

 O município de Fortaleza, possui um documento intitulado: Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental do Sistema Público Municipal de Ensino de 

Fortaleza construído com a participação coletiva (professores, diretores, coordenadores, 

técnicos dos distritos e secretaria, professores/assessores das Instituições de Ensino Superior 

(IES), integrantes da Rede de Pais e Mães e Secretaria de Direitos Humanos) para a 

elaboração das diretrizes, propondo ser uma referência de proposta pedagógica nas escolas 

municipais (FORTALEZA, 2011, p. 18-19). 

Conforme Freire (2016, p. 92), 

 

A base teórica do referido documento está ancorada na epistemologia, numa 

perspectiva interacional e sociointeracionista. Os conceitos ora desenvolvidos nas 

diretrizes tratam das seguintes temáticas: educação e currículo, ensino e 

aprendizagem, disciplina e inter ou transdisciplinaridade. 

 

A citada autora destaca que, “nessa lógica, o documento adotou o conceito de 

currículo em consonância com as teorias críticas e pós-crítica, compreendendo a “educação e 

o currículo numa perspectiva holística social e historicamente construída” (FORTALEZA, 

2011, p. 24)” 

Neste intervalo, o SAEF requer um processo operacional contínuo, que demanda 

não apenas um cronograma permanente de análise.  

Somente as escolas que atendem o Ensino Fundamental, integram o SAEF, até o 

momento, tendo em vista que há avaliações sendo desenvolvidas, pelo Governo Federal nessa 

etapa, como a realização da Prova Brasil, a divulgação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) e as políticas de financiamento, como o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – Escola (PDE Escola) e pelo Governo Estadual, o SPAECE. 

Nas primeiras edições (2010-2012) de aplicação de provas para inserção destes 

dados no SAEF, foi utilizada a Prova Paic5 com as turmas de 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental. (Tabela 2) 

 

                                                 
5 Instituída com o objetivo de proporcionar um diagnóstico da alfabetização dos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental para subsidiar o planejamento das intervenções pedagógicas pelos municípios e escolas. 

De caráter censitário é aplicada sempre no início do primeiro semestre letivo, a fim de propiciar tempo para 

que ocorram as intervenções pedagógicas planejadas para sanar as dificuldades. O teste de Língua Portuguesa 

é composto por 20 itens de múltipla escolha e quatro itens abertos, construídos a partir de uma matriz de 

referência dividida em três eixos: apropriação do sistema de escrita, leitura e escrita. 
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Tabela 2 – Séries/Anos avaliados nas aplicações do SAEF no período de 2010-2012 

Ano 
Series/Ano – Ensino Fundamental (Avaliados) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

2010          

2011          

2012          

Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional 

 

No ano de 2013, a SME em razão dos resultados pouco expressivos referentes ao 

nível de alfabetização dos alunos do 2º ano do EF nos últimos três anos (2010-2012), 

apresentando um número significativo de alunos (entre os níveis não alfabetizado, 

alfabetização incompleta e intermediário), reconhece o desafio de combater sistematicamente 

os riscos de fracasso escolar. 

 

Tabela 3 – Desempenho no Spaece/alfa dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza. 

Ano 

% de Alunos por Padrão de Desempenho 

Não 

Alfabetização 

Alfabetizado 

Incompleta 
Intermediário Suficiente Desejável 

2010 11,9 15,2 19,5 20,3 33,1 

2011 6,3 11,7 18,0 24,5 39,6 

2012 4,8 15,1 26,4 23,6 30,2 

Fonte: SEDUC/CE 

 

Na sequência os dados do SPAECE do 5º ano do EF em Língua portuguesa e 

Matemática ressaltam-se índices inferiores aos padrões recomendados com um número 

significativo de alunos entre os níveis crítico e intermediário. 

 

Tabela 4 – Desempenho no Spaece dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Série Ano Disciplinas 

Níveis 

Muito 

Crítico 
Crítico Intermediário Adequado 

5º ano 
2010 

Língua 

Portuguesa 
7,0 39,4 40,2 13,4 

Matemática 13,8 46,2 31,7 8,2 

2011 Língua 4,7 34,2 40,6 20,5 
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Portuguesa 

Matemática 7,9 39,8 39,5 12,8 

2012 

Língua 

Portuguesa 
1,9 27,6 45,1 25,4 

Matemática 8,7 36,7 42,8 11,8 

Fonte: SEDUC/CE 

 

Em relação ao 9º ano, observou-se elevado percentual de alunos que demonstram 

padrões de desempenhos situados nos níveis crítico e intermediário, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 – Desempenho no Spaece dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Série 
Ano Disciplinas 

Níveis 

Muito 

Crítico 
Crítico Intermediário Adequado 

9º ano 

2010 

Língua 

Portuguesa 
22,0 39,2 31,7 7,2 

Matemática 39,2 40,6 17,6 2,6 

2011 

Língua 

Portuguesa 
19,6 38,3 32,8 9,3 

Matemática 34,8 42,8 19,7 2,7 

2012 

Língua 

Portuguesa 
14,4 37,9 36,5 11,1 

Matemática 30,3 43,9 22,7 3,0 

Fonte: SEDUC/CE 

 

Diante do quadro, a partir de 2013, a Secretaria Municipal de Educação –SME, 

estruturou metodologicamente o SAEF, desenvolvendo processos avaliativos sistemáticos ao 

longo do ano letivo, utilizando instrumentos padronizados elaborados pela equipe técnica para 

avaliar as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental em Língua 

Portuguesa e Matemática. 

A Avaliação Diagnóstica de Rede – ADR elaborada pelos técnicos da secretaria 

contempla os dois componentes do currículo que compõem a base comum nacional (Língua 

Portuguesa, envolvendo compreensão e produção de texto e Matemática). 

Segundo informações da equipe de técnicos da SME, a aplicação da avaliação se 

pauta em orientações elaboradas pela SME que define a data e os alunos a serem avaliados. 
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As informações coletadas a cada avaliação identificam o nível de proficiência e a 

evolução do desempenho dos alunos. 

Os instrumentos utilizados são os testes de rendimento escolar, controle de 

frequência e orientações para essa coleta, conforme os documentos: Orientações Gerais para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico do Ensino Fundamental, Manual do Diretor, 

Orientações sobre a sistemática da avaliação do Ensino Fundamental, Orientações para a 

aplicação da Avaliação Diagnóstica de Rede (ADR) e a Legenda Avaliação Diagnóstica de 

Rede). 

Como instrumentos de correção e codificação das respostas são apresentados: 

manual de avaliação da parte escrita, chave da correção ADR e ficha registro de gabarito. A 

elaboração dos relatórios e análise dos dados é projetada para ser realizada em três níveis: por 

Escolas; pelos Distritos de Educação e em nível central pela SME. 

A aplicação das avaliações diagnósticas, assim como também a inserção, 

divulgação e análise dos dados são de responsabilidade da própria escola. 

Embora as justificativas para a implantação do SAEF tenham como diretriz maior 

a busca de caminhos que possibilitem a oportunidade do aprender, não há nenhum documento 

legal que normatize a implementação dessa avaliação no sistema de ensino do município de 

Fortaleza. 

Há um monitoramento mais intenso, em relação às turmas de 1o e 2o ano do 

Ensino Fundamental, daí as avaliações diagnósticas de Rede - ADR serem aplicadas no 

primeiro semestre, bimestralmente e no segundo semestre, mensalmente. (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Séries/Anos avaliados nas aplicações do SAEF no período de 2013-2017 

Ano 
Série/ano – Ensino Fundamental 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

2013 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

escrita 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

escrita 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

escrita 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

escrita 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

escrita 

- - - - 

2014 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

Avaliação 

Inicial, 

Intermediá 

ria e de 

saída 

(Leitura e 

- - - - 
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escrita escrita escrita escrita escrita 

2015 

Mensal Bimestral/

mensal 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Teste 

- 

Diagnóstic
o 

de LP e 
Mat 

I e II 

- - 

Avaliação 

Diagnósti 

ca 

de 

Entrada 

de LP e 

Mat 

2016 

Mensal Bimestral/

mensal 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Teste 

- 

Diagnóstic
o 

de LP e 
Mat 

I e II 

- - 

Avaliação 

Diagnósti 

ca 

de 

Entrada 

de LP e 

Mat 

2017 

Mensal Bimestral/

mensal 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Inicial/ 

Intermedi 

ária 

e 

Final de 

LP e Mat 

Avaliação 

Diagnóstic
a 

de Entrada 

de LP e 
Mat. 

Avaliação 

Intermediá
ri 

a de LP e 

Mat. 

Avaliação 

Diagnóstic
a 

de Entrada 

de LP e 
Mat. 

Avaliação 

Intermediá
ri 

a de LP e 

Mat. 

Avaliação 

Diagnóstic
a 

de Entrada 

de LP e 
Mat. 

Avaliação 

Intermediá
ri 

a de LP e 

Mat. 

Avaliação 

Diagnóstic
a 

de Entrada 

de LP e 
Mat. 

Avaliação 

Intermediá
ri 

a de LP e 

Mat. 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

Conforme informações da SME, partir do ano de 2015, as turmas do 1º e 2o ano 

do EF passam a ser avaliados por conta da meta do PAIC que é “alfabetizar 100% das 

crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental, assim iniciaram-se as aplicações das 

Avaliações Diagnósticas de Rede - ADR no primeiro semestre, bimestralmente e no segundo 

semestre, mensalmente. 

Em continuidade às descrições aqui pretendidas, a próxima seção apresenta 

informações coletadas na pesquisa documental e no banco de dados do SAEF. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES COLETADAS DO SISTEMA 

DE AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

(CE). 

 

A partir dos Padrões de Desempenho que são categorias definidas a partir de 

cortes numéricos que agrupam os níveis da Escala de Proficiência, com base nas metas 

educacionais estabelecidas pelo SPAECE, tais cortes deram origem a cinco Padrões de 

Desempenho (em nível de alfabetização): Não Alfabetizado, Alfabetização Incompleta, 

Intermediário, Suficiente e Desejável, bem como quanto aos Padrões de Desempenho (a nível 

de 5o e 9o  ano do Ensino Fundamental) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática: 

Muito Crítico, Crítico, Intermediário e Adequado. 

O SAEF tem por função dar auxílio às equipes técnico-pedagógicas da Secretaria 

da Educação nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional do município de 

Fortaleza. 

O SAEF tem por apoio documentos legais da Secretaria da Educação do Estado 

do Ceará – SEDUC. São eles: Proposta curricular de Língua Portuguesa - 1o ao 5o ano 

(pressupostos, habilidades e orientações didáticas); Programa de Alfabetização na Idade Certa 

(Paic); Proposta curricular de Língua Portuguesa – 1º ao 5º ano (eixo, gêneros e habilidades 

por ano) e as matrizes curriculares e de referência do SPAECE. 

A tela de autenticação do sistema permite a entrada no sistema de forma segura, 

preenchendo os campos solicitados, Usuário e Senha. (Figura 1). 

 

Figura 1 – Tela de Autenticação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 
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 Após a autenticação, faz-se necessário escolher a escola para a inserção dos dados ou 

relatórios. Após a escolha da escola, no topo do sistema aparecerá o nome da escola 

selecionada, permitindo que o usuário insira os dados dos alunos. (Figura 2). 

 

Figura 2 – Escolha da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

Para inserção dos dados de avaliações dos alunos deve-se clicar em “Digitação” e 

escolher os filtros para pesquisar, por exemplo, Ano letivo, Avaliação e Turma desejada. 

(Figura 3). O SAEF listará todos os alunos matriculados no Sistema de Gestão Acadêmica 

(SGA), ano letivo, avaliação a qual se refere (ADR, Inicial ou Intermediária) para inserção 

dos gabaritos, bastando preencher todos os campos e clicar no botão Salvar. 

 

Figura 3 – Digitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 
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Quanto aos Relatórios, há duas formas de acessá-los, acesso público e acesso 

autenticado. Para gerar os relatórios com acesso público, ou seja, sem autenticação, basta 

acessar o endereço do sistema e clicar em Relatórios, conforme (Figura 4). 

 

Figura 4 – Entrada em Relatórios com Acesso Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

Os resultados referentes às avaliações do 1o e 2º ano do EF são organizados em 

relatórios quantitativos de leitura e escrita por escola. (Figura 5) 

 

Figura 5 – Relatório quantitativo Leitura/Escrita 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

Para melhor compreensão do relatório quantitativo de leitura/escrita se faz 

necessário conhecer o significado da legenda, referente a leitura. (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Significado de siglas do relatório quantitativo de leitura e escrita do 

SAEF 

 

Nível Significado 

NI Não identifica letras/silabas 

AL Apenas letras 

AS Apenas silabas 

LP Lê palavras 

LF Lê frases 

LTS Lê texto silabando 

LTCF Lê texto com fluência 

Fonte: SME / Coordenadoria de Ensino Fundamental / Célula de Ensino Fundamental - Eixo 

Avaliação (2018) 

 

Os dados referentes as turmas do 3º, 4º e 5º ano do EF que realizam as avaliações: 

inicial e intermediária de Língua Portuguesa e Matemática apresenta o percentual de alunos 

que participaram da avaliação e no que diz respeito aos aspectos avaliados (descritores), 

apresentando a porcentagem de acerto de cada turma. (Figura 6). 

 

Figura 6 – Modelo de relatório de % de acertos do SAEF por turma 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 

 

No desdobramento para a análise dos resultados dessa avaliação ainda são 

fornecidos relatórios das alternativas por aluno, permitindo conhecer a média de acerto por 

questão, o descritor de melhor ou pior desempenho subsidiando as ações interventivas. 

(Figura 7) 
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Figura 7 – Relatório das alternativas por aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fortaleza.SME.SAEF (2017) 

 

O SAEF disponibiliza também gráficos comparativos de acertos obtidos pela 

escola, por distrito de educação e o município servindo como instrumentação para refazer a 

rota de inclusão do aluno. 

 

Gráfico 1 – Modelo de relatório comparativo % de acertos Escola/DE/ 

Município do SAEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fortaleza. SME. SAEF (2017) 
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A partir de dados divulgados pela equipe da Célula de Avaliação Educacional da 

SME, observa-se que entre o número de alunos previstos e avaliados do 1º ano do EF no ano 

de 2015, 444 alunos deixaram de ser avaliados, enquanto que no ano de 2016 cai para 180. 

(Tabela 8) 

 

Tabela 8 – Participação dos alunos do 1o ano na ADR 

 

Ano 

Nº de 

Unidades 

Escolares 

Nº de 

Escolas 

que 

ofertam  o 

1o ano 

Nº de 

turmas do 

1o ano 

Nº de alunos 

matriculados 

no 1o ano 

Nº de 

alunos 

previstos a 

serem 

avaliados 

do 1o ano 

Nº de 

alunos 

avaliados 

no 1o 

ano 

Participação 

% 

2015 282 201 715 14.091 14.017 13.573 96,8% 

2016 282 201 715 14.040 13.988 13.808 98,7% 

Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional (2017) 

 

Com os dados de 2016, percebe-se que houve aumento na participação dos alunos. 

 

Tabela 9 – Participação dos alunos do 2º ano na ADR 

 

Ano 

Nº de 

Unidades 

Escolares 

Nº de 

Escolas 

que 

ofertam  o 

2o ano 

Nº de 

turmas do 

2o ano 

Nº de alunos 

matriculados 

no 2o ano 

Nº de 

alunos 

previstos a 

serem 

avaliados 

do 2o ano 

Nº de 

alunos 

avaliados 

no 2o 

ano 

Participação 

% 

2015 282 203 653 14.664 14.641 14.264 97,4% 

2016 282 203 653 15.786 15.677 15.564 99,3% 

Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional (2017) 

 

O SAEF também permite que sejam elaborados gráficos sobre os resultados das 

avaliações, possibilitando aos usuários do sistema a realizarem análises pormenorizadas dos 

dados das avaliações. Como exemplo, o gráfico seguinte. 
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Gráfico 2 – Diagnóstico de leitura – 1º ano do EF – Ano 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional 

(2017) 

 

Do gráfico seguinte, obteve-se da SME as informações de que, dos 13.573 alunos 

avaliados no mês de fevereiro, 9.835 encontrava-se no nivel pré-silábico (74,1%), 2.620 

silábico (19,7%), 506 silábico alfabético (3,8%), 278 alfabético (2,1%) e 37 ortográfico 

(0,3%). 

Percebe-se o quanto o SAEF possibilita de informações importantes e detalhadas 

a fim de que iniciativas de intervenções possam ser feitas, a partir das análises dos resultados 

oferecidos pelo sistema. 

 

Gráfico 3 – Diagnóstico de escrita – 1º ano do EF – ano 2015 

Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional (2017) 
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Segundo dados da SME, em fevereiro de 2015, dos 13.573 alunos avaliados, 240 

deixaram em branco a escrita do próprio nome, 1.131 não escreveram nenhuma parte do 

nome, 2.493 escreveram parte do nome, 5.146 escreveram o primeiro nome utilizando todas 

as letras e 4.364 escreveram o nome completo corretamente (Gráfico 4). 

No final do ano letivo de 2015, 11.976 alunos escrevem o nome completo, 605 

escreve o nome parcialmente e menos de 10% estão entre os que deixaram em branco, não 

escreveram nenhuma parte, escreveram parte do nome e primeiro nome com todas as letras. 

(Gráfico 4) 

 

Gráfico 4 – Diagnóstico de escrita do nome próprio – 1º ano do EF – ano 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SME/Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula da Avaliação Educacional (2017) 

 

Portanto, com estes poucos exemplos mostrados, percebe-se a robustez de 

informações que podem ser obtidas do SAEF e que podem auxiliar em todas as tomadas de 

decisão quanto ao cenário de avaliação da aprendizagem, da rede municipal de Fortaleza. 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral: Descrever o Sistema de Avaliação do 

Ensino Fundamental (SAEF) como política educacional da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), do município de Fortaleza (CE), procurando compreender os pressupostos teórico-

metodológicos que fundamentam os paradigmas desta avaliação. 

Para cumprir a finalidade da proposta de pesquisa, realizaram-se contatos com a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Fortaleza, mediados pelas entrevistas com 

técnicos e Gerentes da Célula de Avaliação Educacional da Secretaria Municipal de Educação, 

do município de Fortaleza, sendo realizados contatos também com técnicos da Secretaria de 

Educação do estado do Ceará (SEDUC). Outro destacado aspecto contribuinte é a vivência da 

pesquisadora que atuou como gestora escolar, da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Fortaleza, durante quinze anos. 

Norteou-se pela questão de se identificar qual o papel do SAEF como política 

educacional da Secretaria Municipal de Educação (SME) política de visando identificar 

notório o potencial do SAEF. 

Tendo como questão norteadora da pesquisa: qual o papel do SAEF como política 

pública educacional da SME de Fortaleza?”. Considerou-se então como objetivo geral: 

“analisar o SAEF, numa perspectiva histórica no período de 2010 a 2016, utilizando-se a 

pesquisa bibliográfica e documental para análise dessa ferramenta que tem como propósito a 

melhoria da qualidade da educação, da rede pública municipal de Fortaleza. 

A análise partiu inicialmente da definição do SAEF como ferramenta de coleta de 

dados sobre o desempenho dos alunos, possibilitando um fluxo continuo de informações para 

uma tomada de decisões, visando a melhoria da qualidade do ensino. 

Na fase de desenvolvimento da pesquisa, foram descritos os passos para acesso ao 

sistema, os relatórios gerados a partir da inserção do gabarito das avaliações diagnósticas de 

rede (ADR) e os apresentados alguns resultados obtidos na SME. 

Em relação às entrevistas realizadas, o trabalho limitou-se a pesquisar alguns dos 

responsáveis na época (2010) pela criação do sistema de avaliação e os gerentes atuais da 

Célula de Avaliação Educacional da SME e SEDUC. A seleção dos sujeitos dessa amostra não 

foi probabilística, uma vez que o objetivo era levantar as informações necessárias e confirmar 

essas informações. 

Focando na investigação científica, elaborou-se um histórico do Sistema de 

Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF) do município de Fortaleza desde a sua implantação 
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em 2010 até os dias atuais, revelando está vinculado à verificação do cumprimento de 

determinadas políticas públicas e, ao mesmo tempo, para embasar tomadas de decisões acerca 

de futuras ações. 

Observou-se que o SAEF, no seu primeiro ciclo, de 2010 a 2012, dá ênfase apenas 

no cadastro dos resultados das avaliações aplicadas a séries específicas sem maiores 

implicações na melhoria dos resultados educacionais. 

A pesquisadora atuando como gestora escolar neste período ressalta que as 

avaliações chegavam às unidades escolares para aplicação, no entanto não havia o feedback 

de tais resultados, não permitindo que a equipe pedagógica analisasse com profundidade os 

resultados. Entretanto, de acordo com Vianna (1997), a avaliação tem como finalidade 

oferecer informações para que se possam proceder às alterações necessárias, ainda no decurso 

da ação, com vista ao seu aprimoramento. 

Em 2013, a SME passa a utilizar o SAEF visando contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino ofertado nas escolas públicas municipais de Fortaleza oferecendo 

subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento da política de 

avaliação educacional. Porém, sem nenhuma discussão travada em torno dessa temática, 

ignoram-se também as principais variáveis do processo educacional e responsabilizaram-se os 

gestores escolares e professores pelos resultados escolares. 

É importante ressaltar, que o SAEF se constitui numa ferramenta dentre as quais 

avulta a Avaliação Diagnóstica de Rede (ADR) que por se tratar de uma avaliação genuína, 

própria da rede, coordenada pela Célula de Avaliação Educacional da SME, setor responsável 

pela elaboração/revisão de itens, validação, diagramação, organização dos cadernos de prova 

até o tratamento das informações e divulgação dos resultados consolidados da Rede junto a 

Coordenadoria do Ensino Fundamental, Distritos de Educação e Secretario(a) Municipal. 

Havendo críticas por parte dos professores, observação esta da pesquisadora que 

vivenciou tais práticas, quanto a elaboração das avaliações, uma vez que são definidas, 

organizadas e conduzidas por quem não se encontra no interior das escolas, de certa forma em 

contraposição com as avaliações internas, estas conduzidas por professores. 

A pesquisadora concluiu que o SAEF configura-se como política pública 

educacional municipal, pois tem como principal motivação a busca pela qualidade da 

educação, pensada não somente com vistas a proporcionar informações úteis, mas também 

para contribuir com indicadores necessários à proporcionar ações de intervenções que visem a 

garantia do direito de aprender e melhoria da gestão educacional do município. 
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No que concerne aos resultados dos alunos nas avaliações, estes são positivos, 

conforme mostraram os gráficos e as análises, necessitando envolver os professores para a 

superação das fragilidades constatadas no SAEF. 

A experiência como gestora escola da pesquisadora permite afirmar que há pouco 

conhecimento sobre os pressupostos e objetivos do sistema de avaliação por parte dos 

professores que não são avaliados no processo; Desconhecimento da legislação local que 

normatiza o funcionamento do sistema avaliativo; Responsabilização velada de professores; 

pouca referência ao sistema avaliativo no PPP e no Plano Municipal de Educação. 

No que se refere à avaliação das formas de divulgação dos resultados da avaliação 

e ao apoio as escolas, evidenciou-se que a escola juntamente com sua equipe pedagógica tem 

ampla liberdade para debater os resultados alcançados e traçar o plano de ação, no entanto há 

necessidade de se criar condições para a análise, entendimento e superação dos problemas 

detectados que comprometem a qualidade do ensino e a conquista de melhores resultados. 

Portanto, a política de avaliação educacional executada pela SME mesmo sendo 

muito recente percebe-se a preocupação com a garantia do direito ao aprendizado a todos e, 

como produto deste trabalho para que sejam ampliados os estudos sobre este tema, apresenta-

se, em seguida, sugestões advindas dos achados de pesquisa.  
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6 SUGESTÕES DECORRENTES DOS ACHADOS DE PESQUISA 

 

Diante da pesquisa, não deixa de ser surpreendente os bons resultados alcançados, 

nos últimos anos, pela Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Por essa razão, advoga-se aqui 

algumas contribuições a fim de corrigir lacunas detectadas durante a pesquisa, dentre elas: 

 Em relação à legalidade do SAEF, percebeu-se que não existem leis, decretos, 

documentos que legitimam a política de avaliação educacional do município de 

Fortaleza. Ha necessidade da regulamentação que deve ser validada por 

dispositivos legais, por meio de um processo que defina suas características, 

finalidades e a funcionalidade da proposta avaliativa, além dos princípios éticos 

e a garantia da qualidade; 

 Além disso, se faz necessário capacitar os professores numa proposta de 

formação continuada que aborde as ideias avaliativas do SAEF e ao mesmo 

tempo em que possibilite conhecer sobre a metodologia desenvolvida pelo 

sistema; 

 Outro aspecto merecedor de atenção diz respeito à preparação do instrumento 

de avaliação. Os professores devem ser estimulados a participar dessa etapa; 

 Outrossim, o SAEF não dispõe de matrizes de referência própria, visando um 

melhor desempenho nos testes, considerando que há necessidade da 

incorporação das matrizes de referência no currículo das escolas no Ensino 

Fundamental, através da Coordenadoria do Ensino Fundamental e a Célula da 

Avaliação Educacional da SME se propõe a elaboração de suas próprias 

matrizes de referência; 

 Outra necessidade evidente corresponde à disponibilidade de informações e 

leituras mais acuradas da realidade sócio-econômica na qual estão inseridas as 

unidades escolares e consequentemente os alunos. 
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Prefeitura de Fortaleza - Secretaria Municipal de Educação Página 2 

1.0. SAEF 

 O sistema SAEF ajuda no processo de cadastramento de notas de aluno, para obter 

relatórios de desempenho de alunos e escolas. 

 

1.1. Tela de Autenticação 

 Esta tela permitirá que entre no sistema de forma segura, preencha os campos 

solicitados, Nome do Usuário e Senha, logo após clique em Login como mostra na Figura 1. 

Obs.: Somente entrará no sistema caso seu usuário tenha permissão de acesso ao sistema 

SAEF. 

 
Figura 1. Tela de Autenticação 
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1.2. Tela de Seleção de Escola 

 Logo após a autenticação, é necessário escolher a escola para a inserção dos dados, 

para isso, clique no botão SELECIONAR ESCOLA como mostrado no Ponto 1 na Figura 2.  

Aqui, aparecerá a lista de escolas onde o usuário autenticado de permissão de acesso, 

escolha uma das escolas clicando em seu nome. 

Perceba que após escolher a escola, no topo do sistema aparecerá o nome da escola 

selecionada, como mostrado no Ponto 2 na Figura 2. Pronto, agora seu usuário está apto a 

inserir os dados dos alunos da escola selecionada. 

Figura 2. Tela de Seleção de Escola (Ponto 1 Menu a clicar; Ponto 2 Escola). 
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2.0. SAEF Ensino Fundamental I 

 Esta tela ajuda a inserir os dados de avaliações dos alunos EF I, para acessar esta tela 

clique em AVALIAÇÃO EF I como mostra no Ponto 1 da Figura 3. Escolha os filtros para 

pesquisar, por exemplo, Série e Turno, isto listará os alunos da turma desejada e clique em 

Pesquisar como mostra no Ponto 2 da Figura 3. 

Serão listados os alunos da turma de acordo com os filtros escolhidos, aqui pode ser 

executada a ação de Inserir (ícone de mais) ou Editar (ícone do lápis) os dados dos alunos como 

mostrado no Ponto 3 da Figura 3. 

Obs.: É importante que a escola esteja selecionada, caso contrário, ao clicar no Ponto 1 da 

Figura 3, o sistema direcionará para 1.2. Tela Seleção de Escola.  

Figura 3. SAEF Ensino Fundamental I (Ponto 1 Menu a clicar; Ponto 2 Botão Pesquisar; Ponto 3 Opções 

do aluno) 
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2.1. SAEF Inserção Ensino Fundamental I 

 Após seguir os passos de 2.0. SAEF Ensino Fundamental I e escolher a opção Inserir 

(ícone de mais), aparecerá uma tela para inserir a avaliação do aluno escolhido, basta 

preencher todos os campos e clicar no botão Gravar, como visto na Figura 4. 

Figura 4. SAEF Inserção Ensino Fundamental I  
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2.2. SAEF Edição Ensino Fundamental I 

 Após seguir os passos de 2.0. SAEF Ensino Fundamental I e escolher a opção Editar 

(ícone do lápis), aparecerá uma tela para editar a avaliação do aluno escolhido, basta alterar os 

campos necessários e clicar em Salvar, como visto na Figura 5. 

 Figura 5. SAEF Edição Ensino Fundamental I  
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3.0. SAEF Educação de Jovens e Adultos 

 Esta tela ajuda a inserir os dados de avaliações dos alunos EJA, para acessar esta tela 

clique em AVALIAÇÃO EJA como mostra no Ponto 1 da Figura 6. Escolha os filtros para 

pesquisar, por exemplo, Série e Turno, isto listará os alunos da turma desejada e clique em 

Pesquisar como mostra no Ponto 2 da Figura 6. 

Serão listados os alunos da turma de acordo com os filtros escolhidos, aqui pode ser 

executada a ação de Inserir (ícone de mais) ou Editar (ícone do lápis) os dados dos alunos como 

mostrado no Ponto 3 da Figura 6. 

Obs.: É importante que a escola esteja selecionada, caso contrário, ao clicar no Ponto 1 da 

Figura 6, o sistema direcionará para 1.2. Tela Seleção de Escola.  

Figura 6. SAEF Educação de Jovens e Adultos (Ponto 1 Menu a clicar; Ponto 2 Botão Pesquisar; Ponto 3 

Opções do aluno) 
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3.1. SAEF Inserção Educação de Jovens e Adultos 

 Após seguir os passos de 3.0. SAEF Educação de Jovens e Adultos e escolher a opção 

Inserir (ícone de mais), aparecerá uma tela para inserir a avaliação do aluno escolhido, basta 

preencher todos os campos e clicar no botão Gravar, como visto na Figura 7. 

Figura 7. Inserção Educação de Jovens e Adultos 
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3.2. SAEF Edição Ensino Fundamental I 

 Após seguir os passos de 3.0. SAEF Educação de Jovens e Adultos e escolher a opção 

Editar (ícone do lápis), aparecerá uma tela para editar a avaliação do aluno escolhido, basta 

alterar os campos necessários e clicar em Salvar, como visto na Figura 8. 

Figura 8. Edição Educação de Jovens e Adultos  
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4.0. Relatórios 

 Há duas formas de acesso aos Relatórios, acesso público e acesso autenticado. 

 Para gerar os relatórios com acesso público, ou seja, sem autenticação, basta acessar o 

endereço do sistema e clicar em Relatórios do SAEF, Figura 9.  

  
Figura 9. Entrar em Relatórios com Acesso Público 

 

Para gerar os relatórios com acesso autenticado, basta acessar o endereço do sistema, 

seguir os passos do tópico 1.1. Tela de Autenticação e clicar em “Relatórios”, Figura 10. 

Figura 10. Entrar em Relatórios com Acesso Autenticados 



 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INTERMEDIÁRIA - 2015 

Legenda 3º, 4° e 5° ano parte escrita (Protocolo PAIC 2014) 

PRODUÇÃO ESCRITA (Questão 23) 

0 DEIXOU O ESPAÇO DA ATIVIDADE EM BRANCO B 

1 PRODUZIU TEXTO NÃO VERBAL (desenhos) OU PRODUZIU COM ESCRITA 
PREDOMINANEMENTE NÃO ALFABÉTICA 

TNV 

2 ESCREVEU PALAVRAS SOLTAS PREDOMINANTEMENTE ALFABÉTICAS COM 
OU SEM COERÊNCIA COM A PROPOSTA. 

PSP 

3 PRODUZIU TEXTO SEM ATENDER A PROPOSTA TSP 

4 PRODUZIU TEXTO ATENDENDO À PROPOSTA TAP 

 

SOMENTE PARA OS CÓDIGOS 3 E 4 NA QUESTÃO 23: 
 
COESÃO (Questão 24) 

0 DEIXOU O ESPAÇO DA ATIVIDADE EM BRANCO B 

1 PRODUZ TEXTO SEM UTILIZAR MECANISMOS DE COESÃO POR MEIO DE 
PRONOMES, ADVÉRBIOS E CONJUNÇÕES. 

TSC 

2 PRODUZ TEXTO UTILIZANDO PARCIALMENTE MECANISMOS DE COESÃO 
POR MEIO DE PRONOMES, ADVÉRBIOS E CONJUNÇÕES. 

TPC 

3 PRODUZ TEXTO UTILIZANDO MECANISMOS DE COESÃO POR MEIO DE 
PRONOMES, ADVÉRBIOS E CONJUNÇÕES. 

TC 

 
COERÊNCIA (Questão 25) 

0 DEIXOU O ESPAÇO DA ATIVIDADE EM BRANCO B 

1 NÃO MANTÉM A CORÊNCIA. NMC 

2 MANTÉM A COERÊNCIA. MC 

 
 
PONTUAÇÃO (Questão 26) 

0 DEIXOU O ESPAÇO DA ATIVIDADE EM BRANCO B 

1 PRODUZIU SEM USAR ADEQUADAMENTE OS SINAIS DE PONTUAÇÃO SSP 

2 PRODUZIU COM USO PARCIALMENTE ADEQUADO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO 

PSP 

3 PRODUZIU USANDO ADEQUADAMENTE OS SINAIS DE PONTUAÇÃO ASP 

 
LETRAS MAIÚSCULAS (Questão 27): 

0 DEIXOU O ESPAÇO DA ATIVIDADE EM BRANCO B 

1 PRODUZIU SEM O USO ADEQUAD DE LETRAS MAIÚSCULAS SLM 

2 PRODUZIU COM O USO PREDOMINANTEMENTE DE LETRA BASTÃO PLB 

3 PRODUZIU COM O USO  PARCIALMENTE ADEQUADO DE LETRAS 
MAIÚSCULAS 

PLM 

4 PRODUZIU COM O USO ADEQUADO ADEQUADO DE LETRAS 
MAIÚSCULAS 

ALM 

 



 

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
CÉLULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

EIXO AVALIAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ANÁLISE DE ESCRITA 

 

O referido documento apresenta as orientações gerais para a análise de escrita do aluno, 

pelo professor, no momento da avaliação diagnóstica. A primeira parte traz uma tabela de 

referência para análise escrita de palavras. As informações contidas na tabela trazem 

combinações dos níveis psicogenéticos, sendo um recurso de consulta para o professor 

no ato de analisar a escrita dos alunos. A segunda parte traz os quesitos referentes à 

frase. E, por fim, a terceira parte trata da produção textual.  

Segue abaixo a tabela de referência para a análise da escrita de palavras dos alunos.  

Tabela de referência para análise da escrita de palavras 

 

Fonte: Manual de avaliação da parte escrita/Protocolo PAIC 2009 

 



 

 

Escrita de frase 

 

Nesse item será analisada a segmentação gráfica da escrita (marcada por espaços em 

branco entre as palavras). Faz-se necessário definir o que é frase. Para fins dessa 

avaliação, tomaremos como ponto de partida o conceito abaixo definido (PAIC, 2012). 

 

Frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. 

(Cunha e Cintra, 2001, p.119). 

 

Sendo assim, a partir desse conceito estabelecemos os parâmetros de avaliação da frase. 

Vejamos a seguir os critérios para análise da avaliação da produção do texto. 

 

Produção de texto escrito  

 

Para efeito da avaliação de texto concordamos com o seguinte conceito, segundo Koch 

(1989): “Um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma 

unidade linguística com propriedades estruturais específicas”.  

 

Assim, para efeito desta avaliação, o texto produzido pelo aluno deverá apresentar as 

seguintes características: 

a) Ser um texto verbal escrito em linguagem predominantemente alfabética e/ou 

ortográfica. As escritas pré-silábicas e silábicas serão enquadradas na categoria de 

não produção. 

b) Ser uma produção que contenha elementos linguísticos, tais como os mecanismos 

de coesão que, quando utilizados pelo aluno de maneira satisfatória, culminam na 

construção da coerência do texto. 

 

Nesse sentido, para a análise da coerência do texto, é necessário considerar a habilidade 

do aluno em fazer o encadeamento lógico de suas ideias.  

 

As referidas orientações possuem a pretensão de apresentar em linhas gerais os critérios 

de avaliação de palavra, frase e texto. Porém, faz-se necessário a leitura, na íntegra, do 

Manual de Avaliação da parte escrita do Protocolo PAIC versão 2012.  



 

 

REFERÊNCIAS  

CEARÁ, Programa Alfabetização na Idade Certa. Manual de avaliação da escrita. UFC 

2009.  

CEARÁ, Programa Alfabetização na Idade Certa. Manual de avaliação da parte escrita. 

UFC 2012. 
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATRIZES DE REFERÊNCIA 
PARA AVALIAÇÃO DE

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixo 1 - Apropriação do Sistema de Escrita

TÓPICOS:
1 - Quanto ao reconhecimento de letras.

2 - Quanto ao domínio das convenções gráfi cas

3 - Quanto ao desenvolvimento da consciência fonológica.

Eixo 2 – Leitura

TÓPICOS:
1 - Quanto à leitura de palavras.

2 - Quanto à leitura de frases.

3 - Quanto à leitura de textos.

3.1 - Quanto à informação do texto verbal e/ou não verbal

3.2 - Quanto aos gêneros associados às sequências discursivas básicas

3.3 - Quanto às relações entre textos

3.4 - Quanto às relações de coesão e coerência

3.5 - Quanto aos recursos expressivos utilizados no texto

3.6 - Quanto aos aspectos sociais da linguagem

Eixo 3 – Escrita

TÓPICOS:
1 – Escrita de palavras (nome)

2 – Escrita de palavras com grafi as diversas

3 – Escrita de frases

4 – Escrita de textos
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE  
LÍNGUA PORTUGUESA DO 1º AO 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 1: APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
Tópico Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

1 - Quanto ao 
reconhecimento 
de letras.

D1 - Identifi car letras 
entre desenhos, 
números e outros 
símbolos gráfi cos.

N1: Identifi car letras quando 
misturadas a desenhos e/ou a 
outros símbolos gráfi cos.

x x    

N2: Identifi car letras quando 
misturadas a números e/ou 
a outros símbolos gráfi cos, 
utilizados na linguagem 
escrita.

x x    

D2 - Reconhecer as 
letras do alfabeto.

N1: Reconhecer uma letra em 
uma determinada palavra. x     

N2: Reconhecer as letras 
isoladamente ou em uma 
sequência de letras.

x x    

2 - Quanto ao 
domínio das 
convenções 
gráfi cas

D3 - Identifi car as 
direções da escrita.

N1: Identifi car a letra inicial 
ou fi nal de palavras. x     

N2: Identifi car o início 
e o fi nal de um texto, 
considerando a capacidade 
da criança de identifi car a 
direção correta da escrita (da 
esquerda para a direita, de 
cima para baixo).

x x    

D4 - Identifi car 
o espaçamento 
entre palavras na 
segmentação da 
escrita.

Identifi car o espaçamento 
entre palavras na 
segmentação da escrita, 
contando as palavras de uma 
frase ou reconhecendo o 
espaçamento entre elas.

x x    

D5 - Reconhecer as 
diferentes formas de 
grafar uma mesma 
letra ou palavra.

N1: Reconhecer uma mesma 
letra grafada de diversos tipos, 
em maiúscula ou minúscula.

 x    

N2: Reconhecer uma mesma 
palavra grafada de diversos 
tipos, em maiúscula ou 
minúscula.

 x    
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 1: APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
Tópico Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

3 - Quanto ao 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica.

D6 - Identifi car rimas. N1: Associar o som fi nal de 
uma palavra ditada com as 
fi guras apresentadas. x x    

N2: Associar o som fi nal de 
uma palavra ditada com as 
palavras apresentadas. x x x   

D7 - Identifi car o 
número de sílabas de 
uma palavra.

N1: Identifi car o número 
de sílabas de uma palavra 
formada exclusivamente por 
sílabas canônicas.

x x    

N2: Identifi car o número 
de sílabas de uma palavra 
formada por sílabas canônicas 
e  não canônicas.

x x x   

D8 - Identifi car sílabas 
canônicas  em uma 
palavra.

N1: Identifi car a sílaba inicial 
ou fi nal de uma palavra 
dissílaba ou trissílaba. x x    

N2: Identifi car a sílaba medial 
de uma palavra trissílaba ou a 
sílaba medial ou fi nal de uma 
palavra polissílaba.

 x    

D9 - Identifi car sílabas 
não canônicas em uma 
palavra.

N1: Identifi car a sílaba inicial 
ou fi nal de uma palavra 
dissílaba ou trissílaba. x x    

N2: Identifi car a sílaba medial 
de um palavra trissílaba ou a 
sílaba  medial ou fi nal de uma 
palavra  polissílaba.

 x    
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 2: LEITURA
Tópico Descritor /Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

1 - Quanto à 
leitura de palavras.

D10 - Ler palavras 
com  sílabas no padrão 
canônico.

N1: Ler palavras dissílabas.
x x    

N2: Ler palavras  trissílabas e 
polissílabas.  x x   

D11 - Ler palavras com 
sílabas no padrão não 
canônico.

N1: Ler palavras dissílabas. x x    

N2: Ler palavras  trissílabas e 
polissílabas.  x x   

2 - Quanto à 
leitura de frases.

D12 - Ler frases. N1: Ler frases com estrutura 
sintática simples (sujeito, verbo e 
complemento), na ordem direta. x x x   

N2: Ler  frases com estrutura 
sintática complexa (sujeito, 
verbo, complementos etc.), na 
ordem direta.

  x x  

N3: Ler  frases com estrutura 
sintática complexa (sujeito, 
verbo, complementos, adjuntos, 
aposto  etc.), na ordem indireta.

  x x  

3 – Quanto à 
leitura de textos:

 3.1 - Quanto à 
informação do 
texto verbal e/ou 
não verbal

D13 - Localizar 
informação explícita.

N1: Localizar informação 
explícita em texto de extensão 
curta, com vocabulário e 
sintaxe simples (sujeito, verbo e 
complemento).

x x    

N2: Localizar informação 
explícita em texto de extensão 
mediana, com vocabulário e 
sintaxe mais complexos (sujeito, 
verbo, complementos, adjuntos, 
aposto  etc.).

 x x x x

N3: Localizar informação 
explícita em texto  de extensão 
mais longa, com vocabulário e 
sintaxe mais complexos.

   x x
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 2: LEITURA

Tópico Descritor /Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°
3 – Quanto à 
leitura de textos:

 3.1 - Quanto à 
informação do 
texto verbal e/ou 
não verbal

D14 - Inferir 
informação em texto 
verbal.

N1: Reconhecer uma informação 
implícita em texto verbal, de 
extensão curta, com vocabulário 
e sintaxe simples (sujeito, verbo e 
complemento).

 x x x x

N2: Reconhecer uma informação 
implícita em texto verbal, 
de extensão mediana, com 
vocabulário e sintaxe simples 
(sujeito, verbo e complemento).

 x x x x

N3: Reconhecer uma informação 
implícita em texto verbal, de 
extensão curta, com vocabulário 
e sintaxe mais complexos 
(sujeito, adjunto, verbo, 
complementos, adjuntos, aposto  
etc.).

   x x

N4: Reconhecer uma informação 
implícita em texto verbal, 
de extensão mediana, com 
vocabulário e sintaxe mais 
complexos (sujeito, verbo, 
complementos, adjuntos, aposto  
etc.).

   x x

D15 - Inferir o 
sentido de palavra ou 
expressão.

N1: Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, a partir 
do contexto, em texto de 
extensão curta ou mediana, 
com vocabulário e sintaxe 
simples(sujeito, verbo e 
complemento).

   x  

N2: Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, a partir 
do contexto, em texto de 
extensão curta ou mediana, 
com vocabulário e sintaxe mais 
complexos (sujeito, adjunto, 
verbo, complementos, adjuntos, 
aposto  etc.).

    x
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 2: LEITURA
Tópico Descritor /Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

3 – Quanto à 
leitura de textos:

 3.1 - Quanto à 
informação do 
texto verbal e/ou 
não verbal

D16 - Interpretar 
textos não verbais e 
textos que articulam 
elementos verbais e 
não verbais.

N1: Interpretar textos não 
verbais.  x x   

N2: Interpretar textos, com 
vocabulário e sintaxe simples, 
que articulam elementos verbais 
e não verbais.

 x x   

N3: Interpretar textos, com 
vocabulário e sintaxe mais 
complexos, que articulam 
elementos verbais e não verbais.

   x x

D17 - Identifi car o 
tema ou assunto de 
um texto (ouvido).

N1 – Identifi car o tema ou 
assunto de textos de extensão 
curta, com vocabulário e sintaxe 
simples.

x x    

N2: Identifi car o tema ou assunto 
de textos de extensão curta, 
com vocabulário e sintaxe mais 
complexos.

 x x   

D18 - Identifi car o 
tema ou assunto de 
um texto (lido).

N1: Identifi car o tema ou assunto 
de textos de extensão curta ou 
mediana, com vocabulário e 
sintaxe simples.

 x x   

N2: Identifi car o tema ou assunto 
de textos de extensão curta ou 
mediana, com vocabulário e 
sintaxe mais complexos.

   x x

D19 - Distinguir fato 
de opinião relativa ao 
fato.

Distinguir um fato de uma 
opinião relativa a este fato, em 
textos de extensão mediana, 
com vocabulário e sintaxe mais 
complexos.

    x

D20 - Formular 
hipóteses sobre o 
conteúdo do texto.

Formular hipóteses sobre o 
conteúdo de um texto, a partir 
de elementos como: manchete, 
título, formatação do texto 
etc., em texto verbal, de 
extensão curta ou mediana, com 
vocabulário e sintaxe simples ou 
complexos.

    x



19
MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 2: LEITURA
Tópico Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

3.2 - Quanto 
aos gêneros 
associados às 
sequências 
discursivas 
básicas

D21 - Reconhecer o 
gênero discursivo.

Reconhecer o gênero discursivo dos 
textos de circulação social.   x x x

D22 - Identifi car 
o propósito 
comunicativo em 
diferentes gêneros.

Identifi car a fi nalidade, o “para quê” dos 
diferentes gêneros de circulação social.

 x x x x

D23 - Reconhecer os 
elementos presentes 
numa narrativa. 

Reconhecer os elementos que 
constituem uma narrativa: apresentação, 
desenvolvimento, complicação, clímax, 
desfecho.

  x x x

3.3 - Quanto 
às relações 
entre textos

D24 - Reconhecer 
diferentes formas 
de tratar uma 
informação na 
comparação de 
textos sobre um 
mesmo tema.

Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de 
textos com a mesma temática e com 
características comuns, como por 
exemplo, a estrutura,  linguagem, entre 
outras.

   x x

3.4 - Quanto 
às relações 
de coesão e 
coerência

D25 - Reconhecer 
as relações entre 
partes de um texto, 
identifi cando os 
recursos coesivos que 
contribuem para a 
sua continuidade.

N1: Reconhecer a relação estabelecida 
por meio de pronomes pessoais do caso 
reto ou por meio de substituição lexical, 
com o pronome próximo do referente, 
em textos de extensão curta, com 
vocabulário e sintaxe simples.

  x x x

N2: Reconhecer a relação estabelecida  
por meio de pronomes pessoais do caso 
reto ou por meio de substituição lexical, 
com o pronome distante do referente, 
em textos de extensão mediana, com 
vocabulário e sintaxe simples.

   x x

N3: Reconhecer a relação estabelecida 
por meio de outros pronomes e outros 
tipos de recursos coesivos, em textos de 
extensão mediana, com vocabulário e 
sintaxe mais complexos.

    x

D26 - Reconhecer 
o sentido das 
relações lógico 
discursivas marcados 
por conjunções, 
advérbios etc.

Reconhecer a relação lógico discursiva 
em texto verbal, marcada pelo uso 
de recursos linguísticos de causa e 
consequência, comparação, concessão, 
condição, adição, oposição, lugar, modo 
e tempo etc.

  x x x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

EIXO 2: LEITURA
Tópico Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

3.5 - Quanto 
aos recursos 
expressivos 
utilizados no 
texto

D27 - Identifi car o 
efeito de sentido 
decorrente do uso 
da pontuação e de 
outras notações.

N1: Identifi car o efeito de sentido 
decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações em textos de extensão 
curta, com vocabulário e sintaxe simples.

   x x

N2: Identifi car o efeito de sentido 
decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações em textos de extensão 
mediana, com vocabulário e sintaxe 
mais complexos.     x

D28 - Reconhecer 
efeitos de humor e 
ironia.

N1: Reconhecer o efeito de humor em 
textos que conjuguem linguagem verbal 
e linguagem não verbal, ou em texto 
verbal de extensão mediana - com 
vocabulário e sintaxe simples.

   x x

N2: Reconhecer o efeito de humor em 
textos que conjuguem linguagem verbal 
e linguagem não verbal, ou em texto 
verbal de extensão mediana - com 
vocabulário e sintaxe mais complexos.     x

3.6 - Quanto 
aos aspectos 
sociais da 
linguagem

D29 - Identifi car os 
níveis de linguagem 
e/ou as marcas 
linguísticas que 
evidenciam locutor 
e/ou interlocutor.

Identifi car os níveis de linguagem 
(formal, informal etc.) e/ou as marcas 
linguísticas que evidenciam locutor e/ou 
interlocutor    x x

TOTAL 13 18 15 15 16
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATRIZES DE REFERÊNCIA 
PARA AVALIAÇÃO DE

MATEMÁTICA 
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema I – Interagindo com os Números e Funções                
(Números E Operações)

- Números naturais

- Operações com números naturais

- Números racionais

Tema II – Convivendo com a Geometria                           
(Espaço e Forma)

- Espaço

- Formas geométricas

Tema III – Vivenciando as Medidas                                   
(Grandeza e Medidas)

- Medida de tempo

- Medida de comprimento, massa, capacidade e superfície

- Medida de valor

Tema IV – Tratamento da Informação

- Tabelas

- Gráfi cos
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

I – Interagindo 
com os 
números 
e funções 
(Números e 
operações)

N
Ú

M
ER

O
S 

N
AT

U
RA

IS

D1 - Associar uma 
quantidade de objetos 
de uma coleção a um 
número natural.

(Caed/Paic: D32)
(Provinha Brasil: D1.1)

N1: Associar a quantidade de 
objetos de uma coleção a um 
número natural e vice-versa.

x x    

D2 - Comparar e/
ou ordenar grupos 
de objetos para 
identifi car igualdade 
ou desigualdade 
numérica.

(Caed: D33)
(Provinha Brasil: D1.3)

N1: Comparar grupos de 
objetos utilizando diferentes 
estratégias para quantifi cá-los 
(pareamento,contagem).

x     

N2: Organizar grupos de 
objetos em ordem crescente ou 
decrescente considerando as 
diferenças numéricas entre eles.

x     

D3 - Comparar e/
ou ordenar números 
naturais.

(=Provinha Brasil: 
D1.4)

N1: Comparar números de até 
três algarismos.  x x   

N2: Ordenar números de dois, 
três ou quatro algarismos em 
série crescente ou decrescente.

  x x  

D4 - Completar 
sequência numérica ou 
inserir número natural 
em uma sequência 
numérica ordenada.

(Caed/Paic: D14 e D31)
(Saeb: D14)

N1: Completar sequência 
numérica com intervalo igual 
a 1.

x     

N2: Completar sequência 
numérica de números de dois 
algarismos, com intervalo de 1 
ou de 2.

 x    

N3: Completar sequência 
numérica de números de até 
três algarismos, com intervalo 
de 1, 2, 5 ou 10.

  x   

N4: Inserir número em uma 
sequência numérica, com 
números de até quatro 
algarismos.

   x  

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE  
MATEMÁTICA DO 1º AO 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

I – Interagindo 
com os 
números 
e funções 
(Números e 
operações)

N
Ú

M
ER

O
S 

N
AT

U
RA

IS

D5 - Associar um 
número a sua grafi a 
por extenso.

(Caed/Paic: D35)
(Provinha Brasil: D1.2)

N1: Associar um número de até 
três algarismos a sua escrita 
por extenso.

  x   

N2: Associar um número de até 
quatro algarismos a sua escrita 
por extenso.

   x  

N3: Associar um número de até 
sete algarismos a sua escrita 
por extenso.

    x

D6 - Reconhecer e 
utilizar características 
do sistema de 
numeração decimal.

(=Spaece: D1)
(Caed/Paic: D13)
(Saeb: D13)

N1: Relacionar dezena a 
unidades, determinando que 1 
dezena é igual 10 unidades.

 x    

N2: Identifi car o valor absoluto 
ou relativo dos algarismos em 
números de até três ordens.

  x   

N3: Identifi car o valor absoluto 
ou relativo dos algarismos em 
números de até quatro ordens.

   x  

N4: Identifi car o valor absoluto 
ou relativo dos algarismos em 
números de até sete ordens.

    x

D7 - Decompor 
números naturais.

(Caed/Paic: D15)
(Saeb: D15)

N1: Decompor números 
naturais de até dois algarismos 
em suas diversas ordens e na 
soma indicada dos valores 
relativos dos seus algarismos.

 x    

N2: Decompor números 
naturais de três ou quatro 
algarismos em suas diversas 
ordens e na soma indicada 
dos valores relativos dos seus 
algarismos.

  x x  

N3: Decompor números 
naturais em suas diversas 
ordens e na soma indicada 
dos valores relativos dos 
seus algarismos utilizando o 
princípio multiplicativo.

    x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

I – Interagindo 
com os 
números 
e funções 
(Números e 
operações)

O
PE

RA
ÇÕ

ES
 C

O
M

 N
Ú

M
ER

O
S 

N
AT

U
RA

IS
D8 - Calcular o 
resultado de  adição 
ou subtração 
envolvendo números 
naturais.
(=Spaece: D2)
(Caed: D17)
(Saeb: D17)

N1: Resolver adição sem reserva 
ou subtração sem reagrupamento 
com números naturais de até 
quatro algarismos.

  x x  

N2: Resolver adição com reserva 
ou subtração com reagrupamento 
com números naturais de até 
quatro algarismos. 

  x x x

D9 - Calcular 
o resultado de 
multiplicação ou 
divisão envolvendo 
números naturais.
(=Spaece: D3)
(Caed: D18)
(Saeb: D18)

N1: Resolver multiplicação sem 
reserva ou divisão exata de um 
número natural de até quatro 
algarismos por outro de um 
algarismo.

   x x

N2: Resolver multiplicação com 
reserva ou divisão com resto de 
um número natural de até quatro 
algarismos por outro de um 
algarismo.

    x

D10 - Resolver 
problema que envolva 
a operação de adição 
ou subtração com 
números naturais.
(=Spaece: D4)
(Caed/Paic: D19)
(Provinha Brasil: D2.1 
e D2.2) (Saeb: D19)

N1: Resolver problemas 
envolvendo diferentes 
signifi cados da adição ou 
subtração com apoio de imagens.

x x    

N2: Resolver problemas 
envolvendo diferentes 
signifi cados da adição ou 
subtração sem apoio de imagens.

  x x x

D11 - Resolver 
problema que 
envolva a operação 
de multiplicação ou 
divisão de números 
naturais.
(=Spaece: D5)
(Caed: D20)
(Provinha Brasil: D3.1 
e D3.2) (Saeb: D20)

N1: Resolver problemas 
envolvendo diferentes 
signifi cados da multiplicação ou 
da divisão com apoio de imagens.

  x x  

N2: Resolver problemas 
envolvendo diferentes 
signifi cados da multiplicação ou 
da divisão sem apoio de imagens.

   x x

D12 - Resolver 
problema que 
envolva mais de 
uma operação com 
números naturais.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                   
(=Spaece: D6)

N1: Resolver problema 
envolvendo duas 
ou mais operações.                                                                                                                                       
                                                               

   x x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

I – Interagindo 
com os 
números 
e funções 
(Números e 
operações)

D13 - Resolver 
problema que envolva 
cálculo simples de 
porcentagem (25%, 
50% e 100%).

(=Spaece: D9)
(Saeb: D26)

N1: Resolver problemas 
envolvendo cálculo de 
porcentagem relativa a 25%, 
50% e 100%.

    x

N
Ú

M
ER

O
S 

RA
CI

O
N

AI
S

D14 - Reconhecer 
diferentes 
representações de um 
número racional.

(=Spaece: D13)
(Saeb: D21 e D24)

N1: Associar as representações 
fracionárias de numerador 1 e 
denominador 10, 100 ou 1000 as 
representações decimais de um 
décimo, um centésimo ou um 
milésimo.

   x x

N2: Associar diferentes 
representações de um número 
racional: representação 
fracionária, decimal ou gráfi ca. 

    x

N3: Identifi car os diferentes 
signifi cados dos números 
racionais na representação 
fracionária: relação parte-todo, 
divisão ou razão.

    x

D15 - Comparar 
números racionais 
na representação 
fracionaria ou 
decimal.

(=Spaece: D14)

N1: Comparar os números 
racionais na representação 
fracionária ou decimal 
identifi cando o maior, o menor ou 
os iguais.

    x

D16 - Resolver 
problema 
utilizando adição 
ou subtração com 
números racionais 
representados na 
forma fracionária ou 
na forma decimal.

(=Spaece: D15)
(Saeb: D25)

N1: Resolver problema 
envolvendo adição ou subtração 
com números racionais 
representados na forma 
fracionária.

    x

N2: Resolver problema 
envolvendo adição ou subtração 
com números racionais 
representado na forma decimal.     x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

II – Convivendo 
com a 
Geometria 
(Espaço e 
Forma)

ES
PA

ÇO
D17 - Identifi car 
a localização/ 
movimentação de 
objetos em mapas, 
croquis e outras 
representações 
gráfi cas.

(=Spaece: D45)
(=Caed/Paic: D1)
(=Saeb: D1)

N1: Identifi car localização ou 
movimentação de pessoa ou objeto 
no espaço (esquerda/direita, frente/
atrás, acima/abaixo, perto/longe), 
tomando como referência o próprio 
corpo.

x x    

N2: Identifi car localização ou 
movimentação de pessoa ou objeto 
no espaço (esquerda/direita, frente/
atrás, acima/abaixo, perto/ longe), 
utilizando um ponto de referência 
distinto do próprio corpo.

  x x  

N3: Identifi car localização ou 
movimentação de pessoa ou objeto 
no espaço (esquerda/direita, frente/
atrás, acima/abaixo, perto/ longe), 
utilizando um, dois ou mais pontos 
de referência distintos do próprio 
corpo.

   x x

FO
RM

AS
 G

EO
M

ÉT
RI

CA
S

D18 - Identifi car e 
classifi car fi guras 
geométricas 
tridimensionais 
representadas por 
desenho, destacando 
algumas de suas 
características 
(número de faces, 
arestas e vértices).

(=Spaece: D46)
(Caed: D2)
(Provinha Brasil: D4.2)
(Saeb: D2)

N1: Identifi car fi guras geométricas 
tridimensionais, nomeando-as. 
(cubo, esfera e paralelepípedo). x     

N2: Identifi car fi guras geométricas 
tridimensionais, nomeando-as 
(cubo, esfera, paralelepípedo e 
pirâmide).

 x    

N3: Identifi car fi guras geométricas 
tridimensionais, nomeando-as 
(cubo, esfera, paralelepípedo, 
pirâmide, cilindro e cone).

  x   

N4: Identifi car e contar, num 
desenho, as faces, as arestas e os 
vértices de uma fi gura geométrica 
tridimensional.

   x x

N5: Classifi car fi guras geométricas 
tridimensionais considerando as 
propriedades comuns e diferenças 
entre poliedros e corpos redondos.

   x x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

II – Convivendo 
com a 
Geometria 
(Espaço e 
Forma)

FO
RM

AS
 G

EO
M

ÉT
RI

CA
S

D19 - Identifi car e 
classifi car fi guras 
geométricas planas 
destacando algumas 
de suas características 
(número de lados e 
tipos de ângulos).

(=Spaece: D47)
(Caed/Paic: D3)
(Provinha Brasil: D4.1)
(Saeb: D3 e D4)

N1: Identifi car fi guras geométricas 
planas pela forma, nomeando-as 
(triângulo, quadrado e retangulo). x x    

N2: Identifi car o quadrado, o 
retângulo, o triângulo e o losango 
pela forma ou pelo número de 
lados.  x x   

N3:Identifi car o quadrado, o 
retângulo, o triângulo, o losango e 
o paralelogramo, pelo número de 
lados e tipos de ângulos.    x x

N4: Classifi car as fi guras planas 
considerando os ângulos e os lados. 
(Triângulo:equilátero, isósceles, 
escaleno. Quadrilátero:quadrado, 
retângulo, paralelogramo, 
losango,trapézio).

    x

D20 - Identifi car 
planifi cações de 
poliedros ou corpos 
redondos.

(=Spaece: D52)
(Caed: D2)
(Saeb: D2)

N1: Associar uma planifi cação à 
fi gura tridimensional que lhe deu 
origem e vice-versa.   x x x

N2: Distinguir poliedros (sólidos 
compostos de faces, vértices e 
arestas) dos corpos redondos 
(cilindro, cone e esfera), através 
da visualização de objetos que os 
representam, identifi cando suas 
planifi cações.    x x
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

III – Vivenciando 
as medidas 
(Grandeza e 
Medidas)

M
ED

ID
A 

DE
 T

EM
PO

D21 - Estabelecer relações 
de ordem temporal.

(Novo)

N1: Relacionar atividades do 
cotidiano a períodos do dia. x     

N2: Estabelecer relações de 
ordem temporal na organização 
de uma sequência de atividade, 
utilizando os termos antes, 
entre, depois, ontem, hoje, 
amanhã, agora, já, pouco tempo, 
muito tempo, ao mesmo tempo, 
depressa e devagar.

x x    

D22 - Identifi car as horas 
em relógios digitais ou de 
ponteiros.

(=Spaece: D61)
(Caed/Paic: D30)
(Provinha Brasil: D5.3 – em 
parte)

N1: Ler hora exata em relógio 
analógico.  x    

N2: Ler hora exata e meia-hora 
em relógio analógico e/ ou 
digital.

  x   

N3: Ler horas e minutos em 
relógios analógicos e/ ou digital.    

x x

D23 - Estabelecer relações 
entre unidades de medida 
de tempo, em problema.

(=Spaece: D62)
(Caed: D8 e D9)
(Provinha Brasil: D5.3 – em 
parte)
(Saeb: D8 e D9)

N1: Relacionar ano/mês, mês/
dia, semana/dia, dia/horas.   x   

N2: Relacionar ano/mês, mês/
dia, semana/dia, dia/ horas, 
hora/minutos.

   x  

N3: Relacionar século/década/
ano, ano/meses/dia, ano/
semestre/bimestre, semestre/
trimestre, mês/quinzena/dia, 
horas/minutos/segundos.

    x

M
ED

ID
A 

DE
 C

O
M

PR
IM

EN
TO

, M
AS

SA
, 

CA
PA

CI
DA

DE
 E

 S
U

PE
RF

ÍC
IE

D24 - Comparar os 
resultados de medições 
realizadas com o uso de 
unidades de medida não 
padronizadas.

(Caed/Paic: D6 - em parte)
(Provinha Brasil: D5.1)
(Saeb: D6 - em parte)

N1: Utilizar termos como: 
menor, maior, médio, alto, baixo, 
comprido, curto, estreito, largo, 
longe, perto, cheio e vazio. x x    

N2: Estabelecer relações de 
medidas de comprimento, massa 
e capacidade em situações 
práticas do cotidiano.

 x x   
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PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

III – Vivenciando 
as medidas 
(Grandeza e 
Medidas)

M
ED

ID
A 

DE
 C

O
M

PR
IM

EN
TO

, M
AS

SA
, C

AP
AC

ID
AD

E 
E 

SU
PE

RF
ÍC

IE

D25 - Resolver problema 
utilizando unidades de 
medidas padronizadas 
como: km/m/cm/mm, 
kg/g/mg, l/ml.

(=Spaece: D59)
(=Caed: D7)
(=Saeb: D7)

N1: Resolver problemas 
envolvendo unidades de medida 
padronizadas sem transformação.

   x  

N2: Resolver problemas 
envolvendo unidades de 
medida padronizadas, com 
transformações de unidades de 
medida de uma mesma grandeza.

    x

D26 - Resolver problema 
que envolva o cálculo 
do perímetro de 
polígonos, usando malha 
quadriculada ou não.

(=Spaece: D60)
(Caed: D11)
(Saeb: D11)

N1: Calcular o perímetro 
de fi guras bidimensionais 
representadas em malha 
quadriculadas ou não.

    x

D27 - Resolver problema 
envolvendo o cálculo 
de área de superfície de 
fi guras planas, desenhadas 
em malhas quadriculadas 
ou não.

(=Spaece: D66)
(Saeb: D12)

N1: Calcular a área de 
superfície de fi guras planas, 
como quadrados e retângulos, 
representados em malha 
quadriculadas ou não.     x

M
ED

ID
A 

DE
 V

AL
O

R

D28 - Identifi car e/ou 
relacionar as cédulas 
e moedas do Sistema 
Monetário Brasileiro.                                                          

(Provinha Brasil: D5.2)                                                    
(Caed/Paic: D10)                                                                  
(Saeb: D10)

N1: Identifi car as cédulas e 
moedas do Sistema Monetário 
Brasileiro.

x x x   

N2: Compor e decompor valores e 
realizar trocas de nota por notas, 
moeda por moedas e nota por 
moedas.

  x x x

D29 - Resolver problema 
utilizando a escrita 
decimal de cédulas e 
moedas do Sistema 
Monetário Brasileiro.

(=Spaece: D63)
(=Caed: D23)
(Saeb: D23)

N1: Resolver problemas 
envolvendo quantias.   x   

N2: Resolver problemas 
envolvendo situações de compra 
e venda, cálculo do troco sem 
compensação.

   x  

N3: Resolver problemas 
envolvendo situações de compra 
e venda, cálculo do troco sem 
e com compensação, desconto, 
lucro e prejuízo.

    x
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MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

PROVINHA PAIC - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tema Descritor / Habilidade Nível 1° 2° 3° 4° 5°

IV – Tratamento 
da Informação

TA
BE

LA
S

D30 - Ler e localizar 
informações 
apresentadas em 
tabelas.

(=Spaece: D73)
(Caed/Paic: D27)
(Provinha Brasil: D6.1)
(Saeb: D27)

N1: Ler e localizar informações 
e dados apresentados em 
tabelas simples.

x x    

N2: Ler e localizar informações 
e dados apresentados em 
tabelas simples ou de dupla 
entrada.   x x  

N3: Ler, localizar e interpretar 
informações e dados 
apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada.     x

G
RÁ

FI
CO

S

D31 - Ler e localizar 
informações 
apresentadas em 
gráfi cos de barras ou 
colunas.

(=Spaece: D74)
(Caed: D28)
(Provinha Brasil: D6.2)
(Provinha Brasil: D6.3)
(Saeb: D28)

N1: Ler informações e dados 
apresentados em gráfi cos 
pictóricos ou de colunas.

x x    

N2: Ler informações e dados 
apresentados em gráfi cos de 
colunas ou de barras.

 x x x  

N3: Ler, localizar e interpretar 
informações e dados 
apresentados em gráfi cos 
de colunas, de barras ou de 
colunas duplas.

    x



 

 

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
CÉLULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

EIXO AVALIAÇÃO 
ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DE REDE - 2015 

 
 

I. MENSAL (1º E 2º ANO) 

a) Os alunos das turmas de 1º e 2º anos serão avaliados em leitura e escrita 
individualmente; 

b) Leitura – avalia a fluência e compreensão de texto; 

c) Escrita – avalia a escrita do próprio nome, palavra, frase e texto; 

d) Os instrumentais utilizados para as turmas de 1º e 2º anos serão disponibilizados pela 
Secretaria Municipal da Educação (SME), sendo que a avaliação da escrita do texto 
será específica para as turmas do 2º ano; 

e) Os dados serão inseridos no Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF), 
obedecendo aos prazos estabelecidos pela SME; 

f) A avaliação deverá ser aplicada pelo professor da turma, podendo este ser auxiliado 
pelo coordenador pedagógico e/ou pelo gestor da escola; 

g) O período de aplicação compreende a 1ª quinzena de cada mês, ficando a 2ª quinzena 
para inserção dos dados no SAEF. 

 

II. PERIÓDICA INICIAL (3º AO 5º ANO): 

a) Os alunos de 3º a 5º ano farão avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, em dias 
diferentes; 

b) Será servida alimentação aos alunos que irão fazer a avaliação; 

c) O início da avaliação deverá ser às 7h30 e às 13h30; 

d) O tempo de duração da prova será de 2 horas; 

e) A avaliação deverá ser aplicada prioritariamente pelo professor da turma, podendo 
fazê-lo outro profissional da escola no caso de ausência daquele.  

f) O professor aplicador deverá explicar aos alunos o objetivo da avaliação e a 
importância de responderem às questões com calma e bastante atenção; 

g) O professor aplicador deverá checar se os alunos realmente responderam toda a prova 
e orientá-los a retornar caso tenham deixado alguma questão em branco; 

h) Os dados serão inseridos no Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental – SAEF, 
obedecendo aos prazos estabelecidos pela SME; 

i) As atividades letivas de todos os alunos serão encerradas no horário normal (11h e 
17h). 

 

III. CUIDADOS APÓS A APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES: 

a) Solicitamos que cada escola se organize para digitação dos dados no SAEF no período 
estabelecido. Sugerimos que o coordenador articule com os professores para que 
estes digitem os dados de sua turma no SAEF, com o objetivo de mais rapidez no 



 

acesso aos resultados, visando elaborar suas metas e plano de intervenção de acordo 
com a necessidade de seus alunos. Lembrando que a escola dispõe de, no mínimo, três 
senhas de acesso com respectivos responsáveis; 

b) Em caso de dúvida ou problema de acesso ao SAEF entrar em contato com o técnico 
responsável pelo sistema no Distrito de Educação; 

c) De posse dos resultados, o coordenador deverá elaborar com os professores as metas 
e as ações interventivas para cada turma. Essas metas, assim como as estratégias a 
serem adotadas, devem constar no Plano de Intervenção Pedagógica a ser enviado ao 
Distrito de Educação para acompanhamento; 

d) A gestão deverá publicar os resultados das avaliações para que toda a comunidade 
escolar tenha acesso, propondo metas para superação dos índices. 

 
IV. CRONOGRAMA GERAL: 

AÇÕES DATAS  RESPONSÁVEIS  

REUNIÃO COM DISTRITOS SOBRE A APLICAÇÃO  27/01/2015 SME 

REUNIÃO DOS DISTRITOS COM OS DIRETORES E 
COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

Conforme 
cronograma do 

D.E. 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PARA APLICAÇÃO  28 a 30/01/2015 
DIRETOR, VICE-DIRETOR E 

COORDENADOR PEDAGÓGICO  

APLICAÇÃO AVALIAÇÃO MENSAL (PCA, 1º e 2º ano) 02 a 13/02/2015 
PROFESSOR  

APLICAÇÃO AVALIAÇÃO PERIÓDICA (3º ao 5º ano) 02 a 06/02/2015 

DIGITAÇÃO AVALIAÇÃO MENSAL (PCA, 1º e 2º ano) 09 a 28/02/2015 ESCOLA 

DIGITAÇÃO AVALIAÇÃO PERIÓDICA (3º ao 5º ano) 06 a 23/02/2015 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E INTERVENÇÕES  09 a 28/02/2015 

DISTRITOS COM DIRETOR 
DIRETORES COM EQUIPE DA ESCOLA 

POR POLO 

 
Solicitamos aos gestores e educadores o máximo de zelo no cumprimento das 

orientações emanadas pela Secretaria Municipal da Educação, tendo em vista a busca de 

estratégia imprescindível para a melhoria da qualidade da educação de nossos alunos. 

 
 
 

“... O ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do desempenho dos 
estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos 

resultados, caso seja necessária”. 
               Luckesi. 



 

  

 

 
 
 

PADRÕES DE DESEMPENHO – SPAECE ALFA
1
 

 
 

Os PADRÕES DE DESEMPENHO indicam o grau de cumprimento dos objetivos 
educacionais considerados essenciais e expressos na MATRIZ DE REFERÊNCIA para avaliação, 
bem como as metas de desempenho a serem alcançadas. 
 

Os testes feitos pelos alunos trazem uma medida de seu desempenho nas HABILIDADES 
avaliadas que é denominada PROFICIÊNCIA e organizada em uma Escala para fins de análise. Os 
Padrões apresentam uma caracterização das COMPETÊNCIAS e HABILIDADES cognitivas 
desenvolvidas pelos alunos em importantes pontos da ESCALA DE PROFICIÊNCIA. 
 
Matriz de Referência 
Recorte do currículo que apresenta as habilidades definidas para serem avaliadas. As habilidades 
selecionadas para a composição dos testes são escolhidas por serem consideradas essenciais para 
o período de escolaridade avaliado e por serem passíveis de medição por meio de testes 
padronizados de desempenho. 
 
Competências e Habilidades 
A competência corresponde a um conjunto de habilidades que operam em conjunto para a obtenção 
de um resultado, sendo cada habilidade entendida como um “saber fazer”. 
 
Escala de Proficiência 
Desenvolvida com o objetivo de traduzir medidas em diagnósticos qualitativos do desempenho 
escolar. Ela orienta, por exemplo, o trabalho do professor com relação às competências que seus 
alunos desenvolveram, apresentando os resultados em uma espécie de régua onde os valores 
obtidos são ordenados e categorizados. 
 

Os resultados de proficiência obtidos foram agrupados em cinco Padrões de 
Desempenho: Não Alfabetizado, Alfabetização Incompleta, Intermediário, Suficiente e Desejável. 
Esses Padrões proporcionam uma interpretação pedagógica das habilidades desenvolvidas pelos 
alunos e oferecem o entendimento a respeito do nível em que eles se encontram. Por meio deles é 
possível analisar os aspectos cognitivos que demarcam os percentuais de alunos situados nos 
diferentes níveis de desempenho, bem como a diferença de aprendizagem entre eles, refletindo a 
distância existente entre aqueles que têm grandes chances de atingir o sucesso escolar; e aqueles 
que estão suscetíveis ao abandono escolar caso não sejam implementadas ações e políticas 
educacionais com vistas à promoção da equidade. 
 

Os níveis de proficiência compreendidos em cada um dos Padrões de Desempenho para 
as diferentes etapas de escolaridade avaliadas são descritos mais detalhadamente no Boletim 
Pedagógico desta Coleção. A seguir, são apresentados os Padrões de Desempenho e sua 
respectiva caracterização de forma sintética. 
 
 
 
 

                                                           
1  Extraído do Boletim do Sistema de Avaliação Alfabetização 2012 (http://www.spaece.caedufjf.net/colecao/boletins-
2012/). 
 

http://www.spaece.caedufjf.net/colecao/boletins-2012/
http://www.spaece.caedufjf.net/colecao/boletins-2012/


 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

NÃO ALFABETIZADO 

ALFABETIZAÇÃO INCOMPLETA 

INTERMEDIÁRIO 



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA – SPAECE ALFA 

 

 

SUFICIENTE 

DESEJÁVEL 
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