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OBJETIVOS

  
   Como objetivo da pesquisa, pretendemos 
analisar o SPAECE – Sistema Permanente 
de Avaliação da Educação Básica do Ceará, 
enquanto avaliação externa.
   



OBJETIVOS

Pretendemos, ainda:
   
  (1) verificar quais são as relações entre 
os  resultados das avaliações externas e a 
melhoria dos indicadores de qualidade da 
educação. 



OBJETIVOS

(2) avaliar quais são os impactos que os 
resultados do SPAECE causam na 
comunidade escolar e
 
(3) divulgar, de forma sistemática, entre a 
comunidade escolar os resultados atuais da 
escola no SPAECE, buscando o crescimento 
previsto no PAE.



             METODOLOGIA

   Para desenvolver a pesquisa, partimos da 
seguinte problematização: o que é avaliação 
externa de políticas públicas educacionais, 
buscando os conceitos e as concepções de 
avaliação da aprendizagem e avaliação 
externa. 



  Como ela afeta as práticas educacionais 
e as próprias políticas públicas? O que os 
resultados indicam, mensuram e quais as 
possibilidades de uso desses resultados?

             METODOLOGIA



   AVALIAÇÃO EM LARGA                      
ESCALA

   Partimos do pressuposto de que as 
avaliações externas têm por objetivo 
avaliar os programas e sistemas de 
ensino, para buscar a qualidade da 
educação, assegurando, assim, a formação 
de cidadãos críticos e atuantes no seio da 
sociedade.



                  EIXOS BÁSICOS DA PESQUISA

  Os três eixos básicos da pesquisa são, 
respectivamente: 

(1) a avaliação da aprendizagem, com as 
contribuições de Fernandes e Gremaud; 

(2) as avaliações externas ou em larga escala, 
fundamentadas por Fernandes, Gremaud, Barreto 
e Horta Neto e 



                    EIXOS BÁSICOS DA PESQUISA

(3) Sistema de Avaliação Permanente da       
Educação Básica do Ceará – SPAECE, 
tomando por base Bonamino, Bessa e 
Sousa.



                   AS TRÊS VERTENTES 
                       DA  AVALIAÇÃO

(1)Avaliação da Aprendizagem: 
diagnóstica,    formativa, somativa.

(2)Avaliação institucional: repensar práticas 
e missão. Redefinir planos, ações e metas.

(3) Avaliação  dos Sistemas (SPAECE).



        CICLO VIRTUOSO 
         DA  AVALIAÇÃO

O ciclo virtuoso da Avaliação da Aprendizagem

(1) na fase do planejamento educacional 
inclui o diagnóstico para fortalecer as ações 
pedagógicas que nortearão o ensino e a 
aprendizagem; 



        CICLO VIRTUOSO 
        DA  AVALIAÇÃO

O ciclo virtuoso da Avaliação da Aprendizagem

(2) Durante o processo verifica os avanços 
e dificuldades, corrigindo rumos e 
aprimorando técnicas e procedimentos 
didáticos a cada etapa, para, no final,

(3) verificar o desempenho.



             CARACTERÍSTICAS DAS
                  AVALIAÇÕES EXTERNAS

1. As avaliações podem ser de base amostral ou      
censitária;

2. Utilizam matrizes de referência;

3. Mensuram o desempenho escolar;

4. Os resultados permitem acompanhar 
    o desempenho ao longo do tempo;

5. Avaliam indicadores de proficiência em Língua  
Portuguesa (com foco em Leitura) e Matemática (com 
foco em Raciocínio Lógico).



O SPAECE

   
   Realizada de forma censitária e universal, essa 
avaliação abrange as escolas estaduais e municipais, 
utilizando testes, com itens elaborados pelos 
professores da rede pública, tendo como orientação os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 
Ministério da Educação (MEC) e os Referenciais 
Curriculares Básicos (RCB) da SEDUC. São aplicados, 
também, questionários contextuais, investigando dados 
socioeconômicos e hábitos de estudo dos alunos, perfil 
e prática dos professores e diretores [...]



              Abrangência do SPAECE

  O SPAECE, ao avaliar o sistema de 
educação básica, incorpora, a partir de 
2007, o SPAECE-Alfa, aplicado aos alunos 
do 2º ano, avaliando, portanto, a 
alfabetização. 



              Abrangência do SPAECE

  Em suas duas outras vertentes, o SPAECE 
realiza a avaliação do Ensino Fundamental 
(5º e 9º anos) e a avaliação do Ensino 
Médio (1º, 2º e 3º anos), completando, 
assim, todo o ciclo da educação básica, em 
todas as escolas e suas extensões nos 184 
municípios cearenses.



              Abrangência do SPAECE

  O SPAECE avalia as competências e 
habilidades dos alunos em duas grandes 
áreas curriculares – Língua Portuguesa e 
Matemática. [...] Nos dois casos, os dados 
obtidos permitem identificar o nível de 
proficiência, bem como a evolução de 
desempenho dos estudantes avaliados.



                               

                                  Médias de proficiência em Língua Portuguesa do 1º, 2º 
     e 3º Anos do EM em 2008 e 2009.
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                           Médias de proficiência em Matemática do 1º, 2º e 3º 
Anos do EM em 2008 e 2009.
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            COMPARANDO RESULTADOS
           Língua Portuguesa 2010
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    COMPARANDO RESULTADOS
  Matemática 2010
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        CONSIDERAÇÕES

   Melhorias significativas nos indicadores 
educacionais dependem de TODOS – 
gestores, coordenadores, professores, 
estudantes, funcionários e comunidade – 
envolvidos no Projeto Político Pedagógico 
da Escola.
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