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DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

▪ Relação com o processo de apresentação e disseminação dos 
resultados. 

USOS DAS AVALIAÇÕES 

▪ Em todas as UFs onde há avaliação os resultados são 
apresentados para os professores, diretores, Regionais de Ensino e 
para a Secretaria. Algumas também apresentam para as famílias, a 
sociedade e para o Governador. 

 A divulgação direta com os professores muitas vezes não é 

possível. 

 A promoção de uma cultura de avaliação encontra resistências por 

parte dos professores e distorções no que acreditam sobre a 

utilidade da avaliação 



DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

Apresentação dos resultados 



DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

 Muitas vezes acredita-se que o ciclo da avaliação encerra-se 

com a devolutiva dos resultados da Secretaria para a escola, em 

detrimento das ações que devem ser implementadas a partir 

desse resultados e o seu acompanhamento. 

USOS DAS AVALIAÇÕES 

▪ Na quase totalidade dessas UFs os resultados são utilizados 

para aprimorar a formação dos professores. 

▪ Em 1/3 dessas UFs esses resultados também são empregados 

para definir bonificação de professores e diretores. 



DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

▪ Melhoria das devolutivas: uso de plataformas interativas, 

adequação dos instrumentos, simplificação da linguagem, vídeos 

específicos paras as famílias etc. 

▪ Subsidiar a formação dos profissionais das secretarias enfatizando a 

capacidade para utilização dos resultados das avaliações para o 

planejamento dos processos de gestão e da formação continuada. 

▪ Representantes regionais atuando como multiplicadores no 

processo de disseminação e reflexão sobre os resultado. 

▪ Subsidiar as equipes das escolas na definição de melhores 

estratégias para o planejamento pedagógico. 



DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

▪ Informar a sociedade sobre os progressos alcançados. 

▪ Nortear o planejamento institucional quanto à alocação de recursos 

a partir do diagnóstico do desempenho das escolas e da identificação 

de ações corretivas para mudança de rumo. 

▪ Identificar escolas e regionais com alto desempenho para 

compartilhar boas práticas. 



DIA 1 – 10 de outubro de 2017 

▪ Apropriação pelas equipes das redes de ensino não somente 

dos resultados da aprendizagem, mas também dos diversos 

indicadores contextuais e institucionais produzidos no processo 

da avaliação. 


