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•MUNICÍPIOS – 07

•ESCOLAS  ESTADUAIS – 12

•EXTENSÕES DE MATRÍCULA – 08

•QUANTIDADE DE ALUNOS  MATRICULADOS - 4492



 Professores de 5º ao 9º do Ensino 
Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio de Língua Portuguesa e Matemática 
das redes municipal e estadual de ensino.

 Total de Beneficiados: 161 Professores.



   Visando assessorar as escolas públicas quanto ao 
processo de ensino aprendizagem que assegure a 
conquista das competências, atitudes e 
habilidades de que o nosso aluno precisa, o 
NRDES/11ª CREDE, organizou e desenvolve 
Oficinas de Elaboração de Itens  atendendo a 
professores das redes estadual e municipal.

   O objetivo maior é possibilitar aos professores e 
gestores estudos e reflexões sobre os Temas, 
Itens e Descritores de Língua Portuguesa e de 
Matemática, bem como a construção de itens, na 
perspectiva de que tais informações possam 
subsidiar ações mais efetivas para a melhoria 
educacional.



 Assessorar as escolas públicas quanto ao processo de 
ensino aprendizagem que assegure a conquista das 
competências, atitudes e habilidades de que o nosso aluno 
precisa;

 Possibilitar aos professores e gestores estudos e reflexões 
sobre os Temas, Itens e Descritores de Língua Portuguesa e 
de Matemática, bem como a construção de itens, na 
perspectiva de que tais informações possam subsidiar 
ações mais efetivas para a melhoria educacional;

 Contribuir para uma melhor compreensão da realidade 
educacional local, possibilitando seu aprimoramento e 
transformação, garantindo a qualidade da escola com foco 
no sucesso do aluno.



O material utilizado para a realização da 
oficina:

Os guias de elaboração de itens de Língua 
Portuguesa e Matemática
Slides contendo informações sobre avaliação 
interna e externa e orientações sobre 
elaboração de itens. 



TRABALHO EM GRUPO:  Formar grupos de quatro membros com os 
participantes da oficina.
Cada grupo trabalhará uma série.
Cada grupo trabalhará com as disciplinas: Português e Matemática.
1º passo: Apresentação em Power Point  sobre partes de um item, etapas 
de elaboração de um item e  roteiro básico para a elaboração de itens.
2º passo: Análise de itens (ativ. 1) – 5º e 9º anos do Ens. Fund.  e 3ª série do 
Ens. Médio. Págs. 34 a 37 do Guia de português e  29 a 33 do Guia de 
matemática.
3º passo:  Ativ. 2 do Guia. É dado o suporte e a série para se elaborar um 
item. Págs. 38 a 41 do Guia de português e 35 a 37 do Guia de matemática.
4º passo: Escolha de um suporte presente no Anexo IV do Guia  de 
português (págs. 103 a 109)  e do Guia de matemática (págs. 123 e 124) para 
elaborar um item. 
5º passo: Socialização das atividades realizadas pelos grupos.
6º passo: Avaliação da oficina e encaminhamentos.



 CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA – CAED UFRJ. Guia 
de Elaboração de Itens de Língua Portuguesa. 
2008.  

 CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA – CAED UFRJ. Guia 
de Elaboração de Itens de Matemática. 2008. 
 











“ Aprendi a fazer melhor as avaliações”.

“ As informações vieram enriquecer nossos 
conhecimentos”.

“ Contribuição na elaboração das avaliações”.

“ Tirei algumas dúvidas sobre o SPAECE”.

 



 “Professorar é fazer 
uma escolha por 

trabalhar lapidando o 
ser. Esta é uma 

grande 
responsabilidade.”
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