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     A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, com o
compromisso de ofertar educação pública de qualidade, gratuita e democrática, voltada à
formação integral do ser humano, assegurando a universalização do acesso à escola e
da permanência com êxito na trajetória escolar de todos os estudantes, apresenta as
Orientações Pedagógicas para análise dos resultados do Diagnóstico Inicial 2022.
        O instrumento avaliativo denominado Diagnóstico Inicial 2022 foi aplicado em março
de 2022, a fim de averiguar as fragilidades e potencialidades apresentadas nas
aprendizagens dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal e,
dialogando com a perspectiva formativa, oferecer subsídios aos docentes e demais
envolvidos no contexto escolar para a organização do trabalho pedagógico e melhoria
das aprendizagens.
    De acordo com as informações levantadas pela Subsecretaria de Planejamento,
Avaliação e Acompanhamento - SUPLAV, por meio da Diretoria de Avaliação - DIAV, a
Rede Pública de Ensino do DF alcançou o total de 98,45% do lançamento dos resultados
de Língua Portuguesa e 98,33% de Matemática. Esses resultados foram lançados pelos
professores e estão disponíveis na plataforma Avaliação em Destaque.
    A Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, por meio da Diretoria de Ensino
Fundamental - DIEF, propõe a análise e o uso dos resultados obtidos pelo Diagnóstico
Inicial 2022, com vistas à elaboração de planos de ação para a implementação de
intervenções nas fragilidades evidenciadas, a partir das Orientações Pedagógicas aqui
apresentadas.
   Nesse sentido, esse Caderno, além de contribuir para a recomposição das
aprendizagens, busca favorecer a atuação dos profissionais dos níveis intermediário e
local na organização do trabalho pedagógico e na proposição de intervenções voltadas
para as fragilidades evidenciadas pelo Diagnóstico Inicial 2022, em prol das
aprendizagens de todos os estudantes.

Apresentação

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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     A avaliação, com função diagnóstica, consiste no levantamento de conhecimentos
prévios para a proposição de intervenções pedagógicas adequadas. Trata-se da
avaliação realizada a cada início de processo, com o objetivo de identificar e tornar
esses conhecimentos a referência para toda a organização do trabalho pedagógico,
incluindo os objetivos, as habilidades e as competências, bem como o cenário sócio-
cultural e cognitivo do estudante, elementos de significativa importância para a tomada
de decisões com relação às estratégias didático-pedagógicas ou às metodologias  a
serem empregadas em sala de aula.
    Realizar tal diagnóstico é significativo tanto para o docente quanto para o próprio
estudante, pois oferece informações sobre seus conhecimentos, favorece participação
em suas aprendizagens e possibilita a autoavaliação. Ademais, o diagnóstico
proporciona ao estudante a compreensão de que a aprendizagem é construída a partir
de conhecimentos que ele já possui.
    A avaliação que ocorre dentro da sala de aula é elemento constitutivo do trabalho
docente e assume valor fundamental, pois é por meio dela e a partir dela que toda a
organização do trabalho pedagógico se estrutura em função dos avanços e das
aprendizagens de todos os estudantes.
    Entende-se que a avaliação contribui, de forma precípua, dentro e fora de sala de
aula, pois aquela, no âmbito educacional, é abrangente e admite níveis com
características distintas, os quais devem, simultaneamente, integrar-se e relacionar-se: a
avaliação para as aprendizagens, realizada em sala de aula; a avaliação institucional,
interna à escola e sob seu controle; e a avaliação em larga escala ou de sistemas,
aquela que é desenvolvida por terceiros, especialmente pelo Estado.
    Com base nisso e com o objetivo de qualificar a educação ofertada na rede pública de
ensino, a SEEDF realizou o Diagnóstico Inicial 2022 como forma de aferição, em larga
escala, das aprendizagens alcançadas pelo corpo discente. Esse nível da avaliação 
 possibilita a visualização, por meio de descritores, das habilidades alcançadas pelo
estudantes e aquelas nas quais faz-se necessária a intervenção para recuperação das
aprendizagens.
    Para utilização dos resultados, todos os professores devem realizar ampla discussão,
com foco nos componentes Matemática e Língua Portuguesa, abordados no Diagnóstico
Inicial 2022. 

Como analisar pedagogicamente os
resultados do Diagnóstico Inicial 2022?
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    Tendo em vista contribuir para a análise a ser promovida pelas unidades escolares, a
Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, por meio  da Diretoria de Ensino
Fundamental - DIEF, identificou e associou os objetivos de aprendizagens da
Organização Curricular do Ensino Fundamental do 2º e 3º Ciclos - 2022 com cada
habilidade presente na matriz de referência utilizada no Diagnóstico Inicial 2022. Tais
informações foram elencadas em planilhas, considerando o resultado de cada
Coordenação Regional de Ensino no Diagnóstico Inicial 2022.
    Na perspectiva da avaliação formativa, entende-se que as fragilidades apontadas pelo
Diagnóstico Inicial 2022 podem sinalizar os objetivos de aprendizagem que precisam ser
revisitados, ampliados e consolidados pelos estudantes. E, dessa forma, munidos
dessas informações, a equipe escolar poderá organizar o trabalho pedagógico,
determinando recursos materiais e humanos adequados à necessidade e realidade da
unidade escolar.
    Destarte, apresenta-se, a seguir, o roteiro para análise dos resultados obtidos com o
intuito de potencializar a utilização desses dados nas ações pedagógicas implementadas
pelas unidades escolares. 
      Para tanto, compete às Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB promover
a  divulgação e implementação das orientações presentes nesse Caderno, além de
instruir e acompanhar as unidades escolares nesse processo.
    Orienta-se que as informações obtidas a partir dos resultados de cada unidade escolar
sejam amplamente discutidas por toda a equipe pedagógica, com vistas à elaboração de
um plano de ação, que deverá ser incluído no Projeto Político-Pedagógico. 
     Inicialmente a equipe gestora deverá reservar um momento, com a presença de todo
o corpo docente e demais servidores da equipe pedagógica, durante a coordenação
pedagógica, para apresentação, reflexão e análise dos resultados do Diagnóstico Inicial
2022 obtidos pela unidade escolar. 
    O objetivo desse momento é definir estratégias para solução a curto, médio e longo
prazos, de acordo com o contexto escolar. Nesse sentido é importante manter o foco na
busca de soluções e de possibilidades.
    Como produto deste momento, a escola deverá elaborar um plano de ação para ser
incluído no seu Projeto Político-Pedagógico com as estratégias que visem recompor as
aprendizagens dos estudantes, em especial o desenvolvimento das habilidades em que
o percentual de acerto no Diagnóstico inicial 2022 foi menor que 50%.
  Para realizar a análise e elaborar o plano com a proposição de intervenções
pedagógicas, a unidade escolar deverá seguir o percurso sugerido a seguir.
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Acessar o site www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br.
Fazer o login com o usuário e senha do gestor, supervisor pedagógico e/ou
coordenador pedagógico para ter acesso às informações da Unidade Escolar
como um todo. 
Para visualizar o “Mapa de Calor”, ir em “Habilidades”:

Identificação das Habilidades frágeis da Unidade Escolar:

Atentar para as habilidades que estão com percentual de acertos inferior  a 50%
(bem abaixo do esperado):

As Habilidades podem se repetir, pois, em alguns casos, há mais itens do que habilidades
no caderno de prova. 

A descrição da habilidade indica os conhecimentos que foram verificados no
item e, a partir dessa descrição, o professor conseguirá localizar o conteúdo que
precisa ser trabalhado para que o estudante consolide a habilidade e alcance o
objetivo de aprendizagem esperado (explicaremos melhor a seguir).
Identificar na planilha DIAGNÓSTICO INICIAL 2022 - Gabarito/Habilidades/
Descrição das Habilidades/Objetivos de Aprendizagem (Clique aqui!) a
Descrição da Habilidade de cada item do Caderno do Diagnóstico Inicial 2022.

Identificação da Descrição das Habilidades consideradas frágeis:

A Diretoria de Ensino Fundamental - DIEF relacionou as Habilidades utilizadas
na matriz de referência do Diagnóstico Inicial 2022 com os Objetivos de
Aprendizagem da Organização Curricular do Ensino Fundamental do 2º e 3º
Ciclos - 2022. Ressalta-se que os objetivos de aprendizagem a serem
trabalhados pelo professor são referentes ao ano escolar anterior. 
Link de acesso à planilha DIAGNÓSTICO INICIAL 2022 - Gabarito/Habilidades/
Descrição das Habilidades/Objetivos de Aprendizagem: Clique aqui!

Localização do Objetivo de Aprendizagem que contempla a habilidade frágil
selecionada:
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A Descrição da Habilidade anteriormente identificada facilitará a localização dos
conteúdos do Currículo em Movimento que serão necessários para a
recomposição da aprendizagem.

Seleção dos Conteúdos do Currículo em Movimento que precisam ser resgatados e
consolidados:

A equipe pedagógica deverá elencar as estratégias que melhor se encaixem na
realidade escolar. De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Organização
Escolar do 2º e 3º Ciclos, sugere-se: Reagrupamento, Projetos Interventivos,
Contratos Didáticos, Atividades Diversificadas, Estudo Dirigido, Júri Simulado,
Sequências Didáticas, dentre outros.

Definição das Estratégias: 

Faz-se necessário identificar:
Os responsáveis por cada ação;
O grupo de estudantes que serão atendidos;
O local onde serão realizadas as intervenções;
Os materiais e recursos que serão utilizados;
A duração da intervenção.

1.
2.
3.
4.
5.

Definir o tempo necessário para desenvolver as atividades e/ou estratégias
pedagógicas planejadas para recompor as aprendizagens. O tempo pode ser
organizado de diferentes formas:

Cronograma:

Em semanas, por exemplo, duas vezes por semanas;
Cinco encontros consecutivos;
Dentre outras possibilidades.

1.
2.
3.

Verificar o alcance dos resultados;
Determinar os encaminhamentos necessários para continuidade da
recomposição das aprendizagens.

Avaliação:
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    Para a sistematização das informações, os sete passos apresentados no percurso de
análise dos resultados obtidos no Diagnóstico Inicial 2022 podem ser registrados na
tabela presente no Anexo I.
    Ressalta-se que a proposta desta orientação pedagógica é analisar o resultado de
toda a unidade escolar. Diante disso, vale recordar que o perfil de professores na
plataforma Avaliação em Destaque traz informações precisas sobre cada turma e cada
estudante, as quais podem subsidiar o docente na condução da prática pedagógica ao
longo do bimestre. Por meio do acesso do docente à plataforma, pode-se identificar a
proficiência de cada estudante, uma vez que a plataforma evidencia o desempenho dos
estudantes conforme as habilidades alcançadas, facilitando a formação de grupos
específicos para intervenção.
    Nesse sentido, orienta-se que toda a equipe escolar explore a plataforma Avaliação
em Destaque e utilize todas as informações disponíveis, pois, aliadas ao Caderno
Pedagógico elaborado pela Diretoria de Avaliação - DIAV, constitui instrumento
fundamental para o planejamento da prática docente. 
    Além de permitir à unidade escolar investir nas fragilidades de aprendizagem, o
Diagnóstico Inicial 2022 possibilita a identificar as aprendizagens consolidadas e se
estas atendem ao esperado. 
      No caso dos estudantes em situação de incompatibilidade idade-ano, os resultados
do Diagnóstico Inicial 2022 podem ser utilizados para a análise dos avanços nas
aprendizagens, visto que, diante da perspectiva de progressão continuada, as
intervenções propostas pelos docentes, até o momento da realização da avaliação em
questão, podem ter contemplado os objetivos de aprendizagem requeridos para o ano
em que o estudante está matriculado. Além disso, é possível verificar se o estudante
contempla os indicadores necessários para cursar o ano seguinte, indicando, dessa
forma, a aquisição das aprendizagens requeridas e possibilitando o efetivo avanço do
estudante.
     Nesse contexto, tem-se no Conselho de Classe, na perspectiva da avaliação
formativa, espaço privilegiado para as análises sugeridas. Ele deve ser desenvolvido no
sentido de identificar e propor ações para serem articuladas na unidade escolar. 
         Assim, a partir da análise dos resultados evidenciados pelo Diagnóstico Inicial
2022, é possível identificar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não
aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam.
Para tanto, devem-se incluir análises voltadas ao diagnóstico das condições de
aprendizagem dos estudantes, bem como a proposição de intervenções que favoreçam
seu progresso.
   Reforça-se que não há prazos para conclusão da recomposição das aprendizagens.
Ao longo de todo o ano letivo, os professores deverão retomar, introduzir, ampliar e
consolidar saberes na perspectiva da educação integral e dos pressupostos teóricos da
SEEDF, sempre com foco nas aprendizagens dos estudantes.
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Orientação:

Anexo I

Período: estabelecer tempo pré-determinado após o planejamento baseado na
identificação das dificuldades específicas de aprendizagem do estudante ou do grupo de
estudantes, considerando o caráter temporário e flexível de atendimento.
Responsável(eis)/Função: Registrar o nome, a função e a matrícula do(s)
responsável(eis) pela realização das atividades.
Público-Alvo: Identificar Ano/Turma, estudante ou grupo de estudantes que serão
atendidos.
Habilidades Frágeis: Identificar as habilidades com menor percentual de acertos da sua
unidade escolar na Plataforma Avaliação em Destaque e listar as principais fragilidades
apresentadas pelo(s) estudante(s), após Diagnóstico Inicial 2022.
Objetivos de Aprendizagem: Listar os objetivos de aprendizagens a serem alcançados
pelo estudante ou grupo de estudantes tomando o Currículo em Movimento do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais/Anos Finais (SEEDF, 2018) e Organização Curricular do
Ensino Fundamental 2022 - 2º e 3º Ciclos como referência.
Conteúdos: Listar os conteúdos a serem alcançados pelo estudante ou grupo de
estudantes tomando o Currículo em Movimento do Ensino Fundamental (SEEDF, 2018)
e Organização Curricular do Ensino Fundamental 2022 - 2º e 3º Ciclos como referência.
Cronograma: Registrar a data em que a atividade será executada, considerando o
período definido, o caráter flexível e as especificidades do calendário e da realidade
escolar.
Atividades: Descrever as atividades planejadas, incluindo as datas em que foram
efetivamente realizadas.
Recursos Didáticos: Listar os recursos didáticos utilizados no desenvolvimento das
atividades.
Resultados alcançados e encaminhamentos: Registrar os resultados alcançados em
relação aos objetivos de aprendizagem propostos e conteúdos trabalhados, bem como
os encaminhamentos para cada estudante atendido no período de realização da ação.
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*Observação: Os campos Cronograma e Avaliação deverão ser preenchidos durante a
execução da Ação de cada atividade realizada a fim de subsidiar o processo de ensino e
de aprendizagem.
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