


Análise de Resultados de 2019 
e construção do Plano de Ação



Agenda do dia 

MOMENTO 1 (4h) MOMENTO 2 (4h)

- Boas-vindas

- Apresentação dos 
resultados do município 
em 2019 nas avaliações 
externas.

- Análise dos resultados da 
escola em 2019 nas 
avaliações externas 

- Planejamento de 
ações da escola para 
2020



“Ninguém começa a ser 
professor numa certa 

terça-feira às 4 horas da 
tarde... Ninguém nasce 

professor ou marcado para 
ser professor. A gente se 

forma como educador 
permanentemente na 

prática e na reflexão sobre a 
prática.”

Paulo Freire



Vídeo: “INICIATIVA”

ESTUDOS E PLANEJAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=cGisiUWrHXs

https://www.youtube.com/watch?v=cGisiUWrHXs
http://www.youtube.com/watch?v=cGisiUWrHXs


Apresentação dos resultados da SME em 2019

Objetivo:

• Apresentar os resultados obtidos pelo município em 
2019, nas avaliações externas.



Análise dos resultados da escola em 2019

Objetivos:

• Conhecer e analisar os resultados da escola em 2019.

• Refletir sobre os avanços e pontos de atenção da escola 
em 2019.

• Planejar estratégias e ações para avanço na 
aprendizagem dos estudantes, visando a promover uma 
educação de qualidade.



Retomada dos principais avanços de 2019

Nesse ano, muitas ações foram desenvolvidas na escola.

Algumas delas tinham por finalidade:

Melhoria da 
aprendizagem

Redução da taxa 
de reprovação

Redução da 
distorção idade-ano



O ano de 2019 foi de muito trabalho! 

Vocês lembram que ações foram desenvolvidas por 
nós, no ano passado, que contribuíram para 
melhorar a aprendizagem? Onde melhoramos e 
quais práticas permitiram isso?

Discutam no grupo, listem e escrevam cada uma das 
ações em uma tarjeta (escrever uma ação em cada 
tarjeta).



Nesse momento, um representante do grupo 
deverá colar as tarjetas no gráfico, conforme o 

objetivo de cada ação.

Melhoria da 
aprendizagem

Redução da 
distorção 
idade-ano

Redução da 
taxa de 

reprovação



Reflexão...

Observando o gráfico construído na atividade anterior, 
podemos perceber as ações que foram desenvolvidas e 
com qual objetivo elas foram planejadas.

Chegou o momento de analisar qual foi o resultado que 
alcançamos.

Objetivo Ação Resultado



Para apresentar os dados da escola de 2019, temos dois 
instrumentos que irão nos ajudar:

• O Relatório da Avaliação de Fluência: apresenta os resultados 
referentes à fluência leitora dos alunos do 2º ano (relatório da 
turma e individual do aluno). 



Escola



Apresentação dos resultados da turma e 
individual do aluno.



• Relatório da Prova Paraná: é possível realizar uma análise 
sobre o resultado geral da escola; a média de acertos da 
turma; os descritores com maior e menor número de acertos e 
qual atividade está relacionada ao descritor; porcentagem de 
acerto por questões; resultado individual de acertos; relação 
de alunos que requerem maior atenção.

Apresentação dos resultados da escola 
em 2019



Relatório da Prova Paraná - Escola



Relatório da Prova Paraná - Turma



Relatório da Prova Paraná - Aluno



 

Relatório da Prova Paraná - Aluno



Relatório da Prova Paraná - Descritores



Reflexão...

Agora que já conhecemos os resultados de nosso 
trabalho em 2019, é importante perceber o quanto eles 
influenciam e que impacto geram para atingir nossos 
objetivos: 

Melhoria da 
aprendizagem

Redução da 
taxa de 

reprovação

Redução 
distorção 

idade série



Analisando os Relatórios 

1. Em grupos, vamos ler e analisar os Relatórios da 
Avaliação de Fluência;

2. Após a leitura e análise, cada grupo identificará os 
pontos de avanço e de atenção que os dados 
apresentam, partindo do que se espera do aluno nessa 
etapa de escolarização;

3. Cada ponto de avanço e cada ponto de atenção 
identificado pelo grupo deve ser escrito em uma tarjeta.



Analisando os Relatórios de 2019

1. Em grupos, vamos ler e analisar o Relatório da Prova 
Paraná;

2. Após a leitura e análise, cada grupo identificará os 
pontos de avanço e de atenção que os dados 
apresentam;

 3. Cada ponto de avanço e cada ponto de atenção 
identificado pelo grupo deve ser escrito em uma tarjeta.



Socializando...

Um integrante do grupo deverá colar as tarjetas no cartaz:

Após, analisar em conjunto as contribuições para 
verificar se todas foram contempladas.

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA



Socializando...

Um integrante do grupo deverá colar as tarjetas no cartaz:

Após, analisar em conjunto as contribuições para 
verificar se todas foram contempladas.

RELATÓRIO DA PROVA PARANÁ MAIS



Objetivos:

• Analisar a efetividade das ações realizadas em 2019, 
comparando com os resultados dos relatórios.

Após essa análise, o grupo deverá listar:

- Quais ações foram efetivas e devem continuar em 2020?
- Como mudar os pontos em que não houve avanço?

Planejamento das ações da escola para 
2020



Atenção!

Ao avaliar uma ação, é preciso considerar se:

• As ações eram exequíveis?

• Elas demandaram muito esforço para pouco resultado?

• Elas estavam no âmbito da responsabilidade da escola?

• A ação foi exitosa? Se sim, quais os motivos?

Registre as contribuições



Socializando

Ações que 
devem 

continuar

  

  

Ações de 
superação

  

  

Ações que 
devem ser 
retiradas

  

  



Plano de Ação 2020

CLIMA  ESCOLAR

Alunos faltosos

Defasagem de 
aprendizagem

Interpretação de 
dados e 

informações em 
todas as 

disciplinas

Interpretação de 
gráficos, 

resolução de 
cálculos e 

raciocínio lógico

Incentivo à leitura 
com interpretação 

em todas as 
disciplinas

Interpretação de 
textos e imagens 

em todas as 
disciplinas

Redução da 
reprovação/distorção 

série idade

Melhoria da 
aprendizagem na 

resolução de 
problemas/ 

problematização

Melhoria da 
aprendizagem de 

leitura, interpretação 
e escrita



O CLIMA ESCOLAR 

Por que ele é importante?

1. Porque ele colabora com todas as dimensões presentes 
no Plano de Ação;

2. Porque ele potencializa o desenvolvimento das Dez 
Competências presentes no Currículo da Rede Escolar 
Paranaense – Versão Preliminar.



Além disso...

Nas escolas que possuem clima escolar positivo  
encontramos:

• Qualidade no processo de ensino-aprendizagem;

• Bons relacionamentos interpessoais;

• Um ambiente de cuidado e confiança, de estímulo e de apoio – 
centrado no estudante;

• Espaços de participação e de resolução dialógica dos conflitos;

• Proximidade dos pais e da comunidade;

• Uma boa comunicação;

• Senso de justiça.

Por isso, ele é um elemento essencial no Plano de 
Ação da Escola



Elaborando o Plano de Ação 2020 

Após:
• ter analisado quais ações devem continuar, quais devem 

ser superadas e quais devem ser retiradas do nosso 
Plano de Ação;

•  retomar as frentes de atuação que devem ser 
priorizadas;

• compreender a importância de contemplar o Clima 
Escolar.

Vamos Planejar!



- Cada grupo receberá uma Planilha do Plano de Ação;
- A partir de toda a discussão feita até o momento, irão 

pensar ações para todas as frentes de atuação.

Lembrando, as ações precisam...
• Ser exequíveis;
• Potencializar os avanços;
• Considerar os pontos de atenção.



Plano de Ação para 2020...

Frente de Atuação Ação Detalhamento de 
Ação

Meta(s) e 
prazo

Responsável (is)

Redução da Reprovação

Redução da distorção idade 
série 

Melhoria do nível de 
aprendizado em leitura, 
interpretação e escrita.

Melhoria do nível de 
aprendizado em Resolução 

de Problemas.



Explicando melhor ...

Ação Detalhamento de Ação Meta(s)/
prazo Responsável(is)

O que devemos 
fazer para chegar 

onde 
projetamos?

Como faremos as ações 
propostas?

Qual resultado 
queremos 

atingir e em 
quanto 
tempo?

Quem ficará à 
frente da ação?



Exemplo ...

Frente de 
Atuação Ação Detalhamento de Ação Meta(s)/prazo Responsável(is)

Redução da 
Reprovação

- Reunião para análise 
dos resultados e 
replanejamento de 
aspectos pedagógicos 
inerentes às 
fragilidades 
apresentadas pelos 
alunos, com proposição 
de ações e 
intervenções que 
auxiliem na superação 
das mesmas, 
priorizando os 
conteúdos essenciais 
para a etapa.

Estabelecer um calendário de 
reuniões para discutir as 
situações de alunos que 
apresentam dificuldades no 
processo, propondo ações 
para minimizar ou sanar as 
mesmas, com base na análise 
individual de cada aluno e 
suas especificidades. 

Mensalmente e

Durante o ano 
letivo

Professores e 
Equipe Pedagógica



Exemplo ...

Frente de 
Atuação Ação Detalhamento de Ação Meta(s)/

prazo Responsável(is)

Avanço no nível 

de aprendizado 

em leitura, 

interpretação e 

escrita.

Trabalhar com 

leitura 

colaborativa

A leitura colaborativa é uma espécie de 

mesa-redonda em que os alunos têm a 

oportunidade de discutir e expressar 

suas impressões sobre o texto lido de 

forma coletiva.

Nessa atividade, o professor apenas 

media o evento, introduzindo questões 

referentes ao texto de forma a instigar, 

por exemplo, os sentidos implícitos e a 

ideologia que o conteúdo veicula.

(cabe à escola 

definir suas 

metas)

Professores de 

todas as 

disciplinas



Exemplo ...

Frente de 
Atuação Ação Detalhamento de Ação Meta(s)/

prazo Responsável(is)

Melhoria do 

nível de 

aprendizado 

em leitura, 

interpretação e 

escrita.

Construção de  

perguntas a 

partir de leitura 

de textos

Depois da leitura, construir as perguntas 

sobre o texto é muito válido no processo 

de compreensão da leitura.

Além da vantagem de levar o aluno a 

voltar ao texto várias vezes, as perguntas 

também o direcionam a buscar as 

informações que realmente são relevantes 

para a compreensão de questões 

explícitas no texto, e de perguntas que o 

levem a fazer inferências sobre aquilo que 

está implícito no conteúdo.

(a critério da 

escola)

Professores de 

todas as 

disciplinas



Plenária

Ao final, cada grupo apresentará as suas sugestões, que 
serão discutidas e compiladas para a elaboração do Plano 

de Ação do ano de 2020.



Núcleo de Cooperação 
Pedagógica com os Municípios

Contatos:

smecooperacao@gmail.com

cooperacaosme@seed.pr.gov.br

(41) 3340-1609

mailto:smecooperacao@gmail.com
mailto:cooperacaosme@seed.pr.gov.br



