Secretaria de Educação do Ceará
Programa Cientista Chefe em Educação Básica
Nota Técnica – Processo Avaliativo da Iniciativa Foco na
Aprendizagem (IFA)

1. INTRODUÇÃO
A Iniciativa Foco na Aprendizagem (IFA) é uma ação da Secretaria da Educação do
Estado do Ceará (SEDUC) que objetiva o fortalecimento do aprendizado, especialmente
em Língua Portuguesa e Matemática, por meio de ações integradoras envolvendo
currículo, avaliação e formação de professores e coordenadores pedagógicos,
mediada por materiais estruturados e assentada nas premissas de equidade,
descentralização e articulação curricular.
A iniciativa justifica-se pela existência de lacunas de aprendizagem em Língua
Portuguesa e Matemática em alunos do Ensino Médio, historicamente registradas nas
avaliações externas, mais especificamente no Sistema Permanente de Avaliação da
Educação Básica do Ceará – SPAECE. Em que pese haver manifesta tendência de
melhoria no perfil de desempenho ao longo dos anos, os resultados da edição de 2019
do SPAECE situam 72,9% dos estudantes nos dois níveis mais baixos da escala de
proficiência em Matemática e 44,9% deles na mesma faixa em Língua Portuguesa.
Dado mais preocupante se observarmos que são estes os melhores resultados da série
histórica da avaliação cearense desde 2012 (SPAECE, 2019).
A operacionalização da IFA está a cargo das Coordenadorias que compõem a Secretaria
Executiva do Ensino Médio e Educação Profissional e conta com a parceria do
Programa Cientista-Chefe em Educação Básica (SEDUC/FUNCAP/UFC), em ações
que contemplam diferentes dimensões do sistema educacional, das quais destacamos:
i. Modelos de avaliação focalizados e adaptativos, operacionalizados em um
sistema online, que permitem a emissão de relatórios tempestivos com os
resultados dos estudantes.

ii. Plataformas e repositórios de materiais e métodos adequados ao uso por
estudantes em diferentes níveis de aprendizagem.
iii. Desenhos curriculares locais, mas integrados em um corpo curricular vivo e
dinâmico.
iv. Planejamentos e organizações do processo de ensino e gestão pedagógica nas
áreas de Língua Portuguesa e Matemática.
v. Construção de uma rede colaborativa de professores, coordenadores e gestores,
com a participação de instituições parceiras, a exemplo das universidades
públicas do Estado do Ceará.

Em síntese, a Iniciativa Foco na Aprendizagem é uma ação sistêmica para a promoção
do aprendizado em Língua Portuguesa e Matemática, articulando a qualificação da
prática pedagógica

nessas áreas, com o suporte de materiais estruturados

confeccionados à luz das necessidades reais e localizadas de sala de aula, detectadas e
interpretadas por ferramentas de avaliação diagnóstico-formativa ambientadas no
Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional (SISEDU) e
expressas em relatórios quantitativos e pedagógicos, bem como na recomendação de
materiais e estratégias a grupos distintos de alunos.
As seções subsequentes apresentarão as concepções teóricas e metodológicas do
Programa Foco na Aprendizagem, nos eixos que o compõem, iniciando pelo sistema de
avaliações diagnóstico-formativas, prosseguindo pelo processo formativo voltado aos
professores e coordenadores da rede estadual e finalizando com os materiais
estruturados produzidos no âmbito do programa.
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O ponto de partida e os marcos de acompanhamento são dados pelas evidências geradas
por uma sequência de avaliações diagnóstico-formativas, estruturadas em torno de eixos
curriculares e suas descrições em termos de conhecimentos, competências e habilidades,
construídas de modo colaborativo com gestores e professores à luz dos documentos
curriculares nacionais e estaduais. A partir dessas organizações curriculares, foram

construídas matrizes de referência para as avaliações diagnóstico-formativas,
denominadas Matrizes dos Saberes em Língua Portuguesa e Matemática.
Na Matriz dos Saberes, os descritores, chamados Saberes, são condensados de
conhecimentos e competências, que integram aspectos conceituais, técnicos e
contextuais relacionadas a objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Os
saberes, por definição, são observáveis e mensuráveis, o que permite a aplicação de
técnicas como a Teoria de Resposta a Item. Para tornar o diagnóstico mais preciso, cada
saber é estratificado em habilidades em uma sequência gradativa, do ponto de vista
cognitivo. Algumas dessas habilidades correspondem a descritores das matrizes de
referência do SPAECE e SAEB e representam um ponto de convergência das
habilidades precedentes no arranjo da Matriz dos Saberes.
Vale ressaltar que toda a iniciativa a ser descrita é baseada na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), este
último ainda em fase de conclusão, mas já submetido, até o momento, a duas consultas
públicas em relação aos seus textos introdutórios e à formação geral básica, sendo
efetivamente estas as bases curriculares estruturais para esta iniciativa.
A despeito das diferenças naturais entre as áreas, as Matrizes dos Saberes permitem ao
professor/gestor a leitura e a interpretação pedagógica das evidências produzidas pelas
avaliações. A ênfase recai sobre:
i.

Identificar os nós e enlaces curriculares que correspondem ao percurso
individualizado do estudante, apontando os saberes e suas habilidades
componentes que representem os principais entraves à sua adequação ao nível
esperado de conhecimento.

ii.

Propiciar planejamentos curriculares e pedagógicos, por parte do professor e do
coordenador pedagógico, focalizados para grupos diversos de estudantes,
mapeados em cada ciclo avaliativo.

Para atingir o seu propósito, a IFA lança mão de uma avaliação de entrada e de um ciclo
de avaliações diagnóstico-formativas, cujo desenho parte sempre do resultado do ciclo
anterior de avaliações. As seções a seguir detalharão cada etapa deste processo.

1.1. Avaliação Diagnóstica de Entrada (ADE)
A relevância de realizar uma avaliação de entrada está associada à importância de aferir
os conhecimentos dos estudantes que ingressam na rede estadual na primeira série do
Ensino Médio. Além disso, essa primeira avaliação tem o fito de identificar as lacunas
cognitivas relativas às competências básicas esperadas no ensino fundamental que
deveriam estar consolidadas em estudantes da segunda e terceira série. A partir desse
panorama, provido por relatórios das avaliações de entrada, os professores podem
subsidiar seus trabalhos para a promoção da equidade de condições de aprendizagem.

No caso da Avaliação Diagnóstica de Entrada ocorrida no início de 2020, foram
selecionados 26 itens para cada um dos componentes curriculares avaliados,
disponibilizados pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal
de Juiz de Fora – CAEd/UFJF para aplicações de provas do Mais PAIC, nas edições de
2017 a 2019. Como referência para a produção do teste, utilizou-se a Matriz Somativa
do SPAECE do 9º ano do ensino fundamental.

Cada item foi respondido por cerca de 50.000 estudantes das redes municipais e
estadual do Ceará, o que permitiu calcular os parâmetros da Teoria de Resposta ao Item
(TRI) utilizando a mesma escala do SPAECE. Estes foram os parâmetros iniciais
considerados na composição dos cadernos da avaliação de entrada. Neste ponto,
destacamos que SISEDU embute ferramentas que permitiram atualizar os parâmetros a
partir da exposição dos itens a uma amostra significativa da população de estudantes.
Desenvolvemos esta descrição técnica mais adiante. Além do aspecto estatístico, foi
realizada, no processo de escolha, análise pedagógica da estrutura de cada item. O
objetivo da análise é garantir que os resultados pudessem gerar informações aos
professores acerca das deficiências na aprendizagem entre seus estudantes, relativas a
conhecimentos, competências e habilidades estruturais, tipicamente trabalhadas no
Ensino Fundamental. A análise fatorial de dados das séries históricas de avaliação de
larga escala no Estado do Ceará, realizada por pesquisadores do Programa
Cientista-Chefe, trouxe indícios de que os resultados relativos a descritores associados a
essas habilidades básicas, mas transversais aos níveis de ensino, explicam a

variabilidade de proficiência dos estudantes. Em termos pedagógicos, respondem pelos
gargalos que os impedem de avançar na aquisição das habilidades específicas da etapa
de aprendizagem representada pela série escolar.

O quadro seguinte sintetiza os parâmetros atualizados dos itens empregados na
Avaliação Diagnóstica de Entrada 2020.1 em Língua Portuguesa e Matemática. A
Matriz dos Saberes de Língua Portuguesa e Matemática foi, então, utilizada a posteriori
para identificar e interpretar o conjunto de saberes representativos dos intervalos de
dificuldade dos itens. Esta transcrição estatístico-pedagógica é um dos diferenciais desta
estratégia de avaliação, definindo os quatro níveis em que os estudantes foram
agrupados, conforme passamos a explicar para cada área avaliada.
Quadro 01: Exemplo de itens utilizados na Diagnóstica 2020.01 e seus parâmetros
segundo a TRI.
Língua Portuguesa

Matemática

Ite
m

Matriz
Saberes

Discriminação
(a)

Dificuldade
(b)

“Guessing”
(c)

Ite
m

Matriz
Saberes

Discriminação
(a)

Dificuldade
(b)

“Guessing”
(c)

10

S17.H1

0,028

172,369

0,028

02

S02.H6

0,036

242,059

0,062

01

S04.H4

0,011

242,586

0,164

05

S03.H4

0,065

270,896

0,136

23

S19.H1

0,041

267,659

0,235

07

S06.N9

0,045

309,488

0,297

26

S14.H2

0,042

302,642

0,16

12

S10.N3

0,041

346,688

0,138

As expectativas de aprendizagem nos levam a sugerir o agrupamento dos alunos,
categorizados com relação a acerto/erro nos itens destacados acima. Estes itens
correspondem, com alguma aproximação, àqueles que demarcam os intervalos de
proficiência.
Em Matemática, de acordo com a Matriz dos Saberes, percebe-se que os dois primeiros
níveis, representados pelos itens 02 e 05, correspondem a habilidades relacionadas à
Aritmética Básica, tema que, portanto, pode corresponder aos mais expressivos entraves
para a progressão de aprendizagem dos estudantes avaliados. Gradativamente, estas
dificuldades movem-se para saberes que representam habilidades básicas do

pensamento algébrico, especialmente na expressão da proporcionalidade, expressa no
item 07, ou da operação com expressões algébricas, foco do item 12.
Já em Língua Portuguesa, um dos prováveis fatores que demarcam o grau de
complexidade, para a população avaliada, pode estar relacionado a habilidades
envolvendo a análise linguística como recurso de compreensão textual.
Portanto, em suma, os níveis propostos segundo as medianas têm interpretações
pedagógicas legíveis em termos de conhecimentos e habilidades da Matriz dos Saberes.
É este aspecto que deve ser reforçado na comunicação dos resultados, de tal forma que
seja possível aos professores entenderem os resultados e a alocação em níveis com o
objetivo de situar as dificuldades dos alunos segundo as lacunas mais expressivas na sua
formação pregressa. Este é o ponto de partida para expô-los a materiais e métodos da
formação Foco na Aprendizagem e para a próxima etapa avaliativa, a saber, a Avaliação
Diagnóstico-Formativa a ser explorada no próximo tópico deste documento.

1.2. Avaliações Diagnóstico-Formativas (ADF)
A avaliações diagnóstico-Formativas (ADFs) da IFA estão previstas para
aproximarem-se do calendário executado nas escolas, bimestral ou trimestralmente, de
tal forma que seja possível a associação entre o resultado de um ciclo avaliativo e o
processo de intervenção pedagógica, a fim de potencializar a aprendizagem dos
estudantes. Em 2020, por conta da excepcionalidade do contexto sanitário, este número
pode ser reduzido.

Nesse sentido, a Avaliação Diagnóstico-Formativa constitui um processo adaptativo e
dinâmico face aos resultados encontrados, a partir das evidências da avaliação
diagnóstica de entrada, adequando-se às necessidades populacionais, ajustando os
objetivos de proficiência e norteando-se pelos seguintes princípios básicos:
i. Ofertar ao estudante um teste compatível com o nível cognitivo identificado no
ciclo avaliativo anterior, respeitando o caráter processual da aprendizagem.
ii. Garantir a comparabilidade das medidas encontradas com respeito à série
histórica e entre os grupos avaliados.

iii. Apresentar medidas, nas devolutivas sobre os resultados dos testes, capazes de
representar pedagogicamente os ganhos de aprendizagem entre os ciclos
avaliativos.

Os testes da ADF são aplicados no SISEDU e são compostos por 26 itens para cada área
avaliada, todos parametrizados segundo a TRI, com a presença de itens âncora que
demarcam os diferentes níveis da escala e permitem o cálculo da medida das
aprendizagens de um ciclo avaliativo para o outro. De todo modo, os grupos são
definidos, a cada avaliação, de forma dinâmica. Isto é, serão identificados os níveis,
para

cada

disciplina,

que

tenham

significado

estatístico,

mas

também

pedagógico-curricular, à maneira do que descrevemos anteriormente.

Portanto, não teremos marcos fixos, como na avaliação somativa em larga escala, mas
sim intervalos ajustáveis tendo em conta, inclusive, os intervalos que definiram os
grupos das avaliações anteriores no processo avaliativo. Assim, se houver, por exemplo,
itens âncora com parâmetro de dificuldade fronteiriço desses extremos intervalares, a
interpretação pedagógica será especialmente simplificada, visto que os itens, na
composição dos cadernos, dizem respeito a um saber específico e a uma habilidade
componente desse saber.

Destaca-se que os resultados dos estudantes na ADE 2020.01 criaram para a IFA a
necessidade de um desenho específico para o próximo ciclo avaliativo, no qual Língua
Portuguesa e Matemática, por apresentarem um comportamento populacional diverso,
assumirão arquiteturas com características próprias para atenderem aos princípios da
Avaliação Diagnóstico-Formativa. Estes serão descritos nas subseções posteriores.

1.2.1. Língua Portuguesa
A modelagem da ADF de Língua Portuguesa apresenta quatro cadernos de testes, um
para cada nível de desempenho delimitado na Avaliação Diagnóstica de Entrada,
distribuídos pelas séries componentes do ensino médio, de acordo com o Infográfico 02,
apresentado a seguir.

Infográfico 02: Distribuição dos cadernos de teste da ADF 2020.1 de Língua Portuguesa

Diante dessa estrutura, cada teste é composto por dois blocos de 13 itens, dos quais o
primeiro se refere ao próprio nível avaliado e o segundo ao nível imediatamente
subsequente. Por esse motivo, o sistema é considerado semiconservativo entre níveis
consecutivos.
Além disso, a cada série avaliada, a sequência de cadernos de testes abrange a
progressão das habilidades na Matriz de Saberes de Língua Portuguesa. Ou seja, o
caderno a ser ofertado aos estudantes que se encontram no nível 1 (N1) da 1ª série é
composto por habilidades cognitivas mais basilares em relação aos demais cadernos do
ensino médio.
A análise TCT do percentual de acertos dos itens no teste da Avaliação Diagnóstica de
Entrada, forneceu subsídios para a identificação dos saberes em que os estudantes têm
maior dificuldade. Estipulou-se, arbitrariamente, que os saberes com percentuais de
acertos abaixo de 60% são prioritários na composição dos testes e que as habilidades
componentes devem ser abordadas em uma maior quantidade de itens a fim de fornecer,
aos professores, informações que permitam uma intervenção diretiva pautada em
evidências e capaz de trabalhar as lacunas cognitivas dos estudantes.
É importante destacar que, em 2020, o contexto educacional cearense teve que ser
adequado à situação imposta pela Pandemia da Covid-19, o que gerou impactos nos
calendários escolares e a acentuação da desigualdade educacional relacionada ao nível

de atendimento aos estudantes no processo da educação remota. Diante dessa situação,
o desenho da ADF foi definido para abranger os saberes trabalhados na Formação de
Professores e nos materiais estruturados disponibilizados via SISEDU.
O Quadro 03 apresenta, a título de exemplificação, a distribuição das habilidades que
compõem o Saber 04 da Matriz de Saberes de Língua Portuguesa, no teste da ADF
2020.1.

Série

N1

N2

N3

N4

1ª

S04.H01
S04.H04
S04.H06

S04.H04
S04.H06
S04.H07
S04.H08

S04.H06
S04.H07
S04.H08
S04.H11

S04.H08
S04.H11

2ª

S04.H06
S04.H07
S04.H08
S04.H10
S04.H11

S04.H07
S04.H10
S04.H11
S04.H13

S04.H10
S04.H12
S04.H13

S04.H12
S04.H13

3ª

S04.H07
S04.H08
S04.H10
S04.H13

S04.H08
S04.H10
S04.H13
S04.H14

S04.H08
S04.H13
S04.H14
S04.H15

S04.H08
S04.H14
S04.H15

A análise da tabela demonstra que, embora o saber 04 seja avaliado ao longo das 3
séries do ensino médio, as habilidades que o compõem, se modificam no conjunto de
testes, aumentando de complexidade a partir do texto, por meio da diferenciação de
gêneros e de sequências discursivas predominantes e, realizando a transição do ensino
fundamental para o ensino médio.
Destacamos que, a cada avaliação, os parâmetros dos itens aplicados serão calculados
pela equipe da Coordenadoria de Ensino à Distância- CODED/SEDUC, a qual gerencia
o SISEDU, passando a compor o Banco de Itens da Iniciativa Foco na Aprendizagem.
Além disso, a ancoragem utilizará itens parametrizados que compõem o banco de itens

de Língua Portuguesa e, que podem ser ampliados, eventualmente, com a produção de
itens no âmbito da formação docente que integra a IFA, seguida de pré-testagens nas
redes educacionais parceiras do estado do Ceará.
Diante do exposto, é importante demarcar que os testes de Língua Portuguesa serão
compostos por itens parametrizados previamente, mantendo a comparabilidade das
medidas ao longo dos ciclos avaliativos e internamente a cada edição, bem como itens
inéditos, produzidos pela equipe de redatores do Programa Cientista Chefe de Língua
Portuguesa (SEDUC/FUNCAP/UFC), mantendo estreita relação com o material
estruturado e a formação docente, eixos estruturantes da Iniciativa Foco na
Aprendizagem.


1.2.2. Matemática
Dos 26 itens que compõem os cadernos do teste de Matemática, 8 são comuns à toda a
população participante (mencionados adiante como “bloco comum”). A cada um dos
quatro grupos de alunos definidos de acordo com os resultados da Avaliação
Diagnóstica de Entrada, serão recomendados conjuntos diferentes de 18 itens, alguns
dos quais comuns aos quatro cadernos, outros consistindo em uma variação progressiva,
em termos de complexidade, de um mesmo item básico. Mencionaremos cada um
destes conjuntos de 18 itens específicos como “blocos redundantes”, o nome sendo
devido ao fato de que a informação desses blocos serve para tornar mais precisa a
descrição da situação dos estudantes em relação ao domínio das habilidades
componentes dos saberes avaliados no bloco comum. O desenho da ADF 2020.1 de
Matemática pode ser consultado no Infográfico 02 a seguir.

Infográfico 02: Desenho da ADF 2020-I de Matemática.
A cada etapa em uma sequência de avaliações, serão abrangidos, nos itens comuns, uma
quantidade progressivamente maior de saberes. Em grupos que correspondam a
intervalos no sentido crescente de aumento da complexidade cognitiva, serão
considerados itens do bloco redundante que digam respeito a habilidades diferentes, que
avançam progressivamente em cada saber.
Nesta primeira aplicação, consideramos o mesmo conjunto inicial de saberes para as
três séries, posto que os resultados da avaliação “de entrada” evidenciam dificuldades
prevalentes em conhecimentos e habilidades relacionadas à Aritmética, tema curricular
contemplado nos Saberes S01 a S04. No entanto, serão trabalhados, em cada grupo,
itens relativos a saberes na “transição” para o Ensino Médio. Caso patente de itens que
envolvam equações lineares ou funções afins (tema representado nos Saberes S06 e
S12). Este tema estrutural, bem como as habilidades componentes destes saberes, é
essencial para tópicos das três séries, por exemplo: 1) funções afins ou progressões
aritméticas, na primeira série; 2) matrizes e sistemas lineares, na segunda série; 3)
Geometria Analítica ou Estatística Descritiva, na terceira série.

Para ilustrar este ponto, enumeramos algumas habilidades da Matriz dos Saberes
abrangidas nos cadernos dos quatro grupos de alunos já definidos para esta primeira
aplicação:
Saberes (Blocos
redundantes)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

S01

H1, H5

H5

S02

H6, H7, H9,
H14, H21

H19

H22

H22

S03

H14, H15,
H19

H3, H9, H13,
H17, H21

H3, H13,
H17,

H3

S04

H6

H4, H8

H4, H6, H7,
H11

H6, H8

H6

H6, H14

H14

H9

H9, H10, H18

H6

H6, H10

S05
S06
S07

H6, H7

H6, H7, H9

S08

H4

S09

H9

H5, H9

Quanto aos itens do bloco comum, as habilidades comtempladas são:
●
●
●
●
●
●

S02 (H8, H22),
S03 (H9, H10, H19),
S04 (H4, H6, H7, H9),
S05 (H11),
S06 (H4, H9, H10, H14)
S07 (H10)

Na primeira aplicação, o bloco comum foi composto por itens de edições passadas do
ENEM ou itens , considerando as seguintes razões, dentre outras
1. Os itens escolhidos enfocam mais competências abrangentes, bastante significativas
em termos de expectativas de aprendizagem na Matemática; ao mesmo tempo, os itens
envolvem um repertório mínimo de Matemática Básica, como enumerado acima.
Percorreremos apenas os sete primeiros saberes da Matriz, que dizem respeito a
conhecimentos, técnicas e habilidades apresentadas, inicialmente, no Ensino
Fundamental, mas basilares para as três séries do Ensino Médio.

2. Os itens apresentam contextos relativamente plausíveis e que mobilizam habilidades
melhor indicadores de conhecimento matemático do que questões que fossem mais
centradas no uso de procedimentos e mecanismos computacionais. Um dos itens, por
exemplo, explora fortemente a noção geométrica de proporção em termos da inclinação
de uma reta (o que, inclusive, acaba contemplando descritores da matriz do SPAECE),
mas prescinde de cálculos rotineiros ou do uso de fórmulas e outros aparatos técnicos. O
contexto é natural, interessante envolve uma tomada de decisão a partir desta análise de
dados. São mobilizadas, portanto, competências de pensamento matemático no contexto
de modelagem geométrico-aritmética; e os fatos essenciais sobre proporcionalidade e
funções afins, embora dispensados o uso de jargão ou procedimentos técnicos.
3. A escolha de itens do ENEM envolve, certamente, maiores expectativas com relação
ao teste. Balanceamos a suposta dificuldade que estes pudessem representar pinçando
com ajuda da análise estatística e de visualização, itens com parâmetros de dificuldade
adequados. Dosada esta dificuldade, realçamos o inquestionável valor pedagógico de
itens que sopesem alguma complexidade de contexto/modelagem e a dependência de
conhecimentos e técnicas básicas, apenas.
Lembramos, neste ponto, que algumas dessas habilidades na Matriz dos Saberes
equivalem a descritores das matrizes de referência do SPAECE e SAEB. Além disso,
conjunto de saberes (geralmente, com quatro saberes) correspondem a habilidades do
ENEM. Portanto, a Matriz dos Saberes integra as habilidades descritas nas avaliações
de larga escola, de modo que haja algum alinhamento entre os resultados das avaliações
formativas e as avaliações externas de larga escala.
Ressaltamos, ainda, que este modelo dinâmico, baseado em um processo de otimização,
é base para construção de um ambiente adaptativo de avaliação e aprendizagem, em que
itens são calibrados e recomendações de materiais são feitas aluno a aluno,
instantaneamente.
1.2.3. Quadro Comparativo Sintético

A
V
A
L
I
A
Ç
Ã
O
D
I
A
G

Língua Portuguesa

Matemática

Periodicidade:
Trimestral
Matriz
Matriz dos Saberes de Língua
Portuguesa
Desenho:
01 avaliação de entrada com 26 itens
de Língua Portuguesa e baseada na
Matriz do SPAECE do Ensino
Fundamental (9º ano)
03 Avaliações Diagnóstico-Formativas
baseadas na Matriz dos Saberes de
Língua Portuguesa.

Periodicidade:
Trimestral
Matriz
Matriz dos Saberes de Língua
Portuguesa
Desenho:
01 avaliação de entrada com 26 itens
de Língua Portuguesa e baseada na
Matriz do SPAECE do Ensino
Fundamental (9º ano)
03 Avaliações Diagnóstico-Formativas
baseadas na Matriz dos Saberes de
Matemática.

N
Ó
S
T
I
C
A
F
O
R
M
A
T
I
V
A

Quantidade de cadernos de Testes
Quantidade de cadernos de Testes
●
Avaliação de entrada: Caderno ●
Avaliação de entrada: Caderno
único;
único;
●
Avaliações
●
Avaliações
Diagnóstico-Formativas:
Até
12 Diagnóstico-Formativas:
Até
12
cadernos de testes, um para cada nível cadernos de testes, um para cada nível
contendo itens âncoras que se repetem contendo itens comuns que se repetem
em todos os cadernos e itens em todos os cadernos (Bloco Comum)
compatíveis com o nível de e itens compatíveis com o nível de
desempenho no teste de entrada dos desempenho no teste de entrada dos
alunos a quem cada caderno será alunos a quem cada caderno será
destinado (Blocos por Nível e série).
destinado (Blocos redundantes).
Medidas:
Medidas:
Análise TCT e TRI (para os itens)
Análise TCT e TRI (para os itens)
Relatórios no Sisedu:
Relatórios no Sisedu:
taxa de Participação;
taxa de Participação;
taxa de finalização do teste;
taxa de finalização do teste;
taxa de acesso ao teste;
taxa de acesso ao teste;
percentual de acertos por Saber;
percentual de acertos por Saber;
percentual de acertos nos itens;
percentual de acertos nos itens;
relatório de alunos com percentual de relatório de alunos com percentual de
acertos;
acertos;
relatório dos alunos por perfil de relatório dos alunos por perfil de
desempenho no teste.
desempenho no teste.

