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apresentação

Este documento reúne orientações importantes a respeito do Acompanhamento
Docente de Matemática que, a partir de 2022, será institucionalizado no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo também nos Ciclos Interdisciplinar
e Autoral.
Por meio da Plataforma de Sondagem e Acompanhamento, os(as) professores(as) poderão realizar o acompanhamento das aprendizagens de determinados
Objetos de Conhecimento e Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento presentes na Priorização Curricular de Matemática e da análise dos dados, obtidos nas
Avaliações Externas, dos estudantes do Ensino Fundamental, notadamente aqueles(as) matriculados do 4° ao 9° ano.
Nestas orientações, os(as) professores(as) que ensinam Matemática nos referidos Ciclos de Aprendizagens Interdisciplinar e Autoral terão acesso a discussões
sobre o papel desse Instrumento de Acompanhamento Docente para a ação do
Planejamento em sala de aula e apontamentos de alguns caminhos que podem
potencializar a tomada de decisão do(a) professor(a), para que os(as) estudantes
continuem aprendendo.
Assim, muito mais do que um passo a passo, todos(as) os(as) profissionais de
educação da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, incluindo os(as) gestores(as),
envolvidos com as aprendizagens dos(as) nossos(as) estudantes ensejadas pelo componente curricular de Matemática poderão observar aspectos importantes e processuais de uma avaliação diagnóstica, que poderá fomentar o acompanhamento das
aprendizagens como prática institucional.
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INSTRUMENTO DE
ACOMPANHAMENTO
DOCENTE – MATEMÁTICA

O Instrumento de Acompanhamento Docente
de Matemática, compreendido como um instrumento
importante no processo de ensino-aprendizagem, é
tomado neste documento como aquele que permite
a identificação do que os(as) estudantes já sabem
acerca de um determinado conteúdo ou objeto do
conhecimento (SÃO PAULO, 2019, p. 56). A proposição de instrumentos de acompanhamento das
aprendizagens não é uma novidade no âmbito educacional e, a depender dos objetivos a que ela se
destina, pode-se realizá-los a partir de um contexto
interno (dentro da própria unidade escolar, produzido pelos próprios profissionais da educação de cada
escola) ou externo (a partir de órgãos centrais, como
a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo).
Considerando as diversas experiências dos
documentos da própria Rede, encontramos algumas convergências na discussão a respeito do
Acompanhamento Docente como um instrumento
importante quando tratamos de avaliação da/para
a aprendizagem.
Diante dessas primeiras discussões, este documento orientador compreende que o Acompanhamento no componente de Matemática, nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral, tem como objetivo “levantar
os conhecimentos prévios dos estudantes”, pode ser
realizado “antes de iniciar um novo objeto de conhecimento” e converge para a função de “levantamento de dados para o planejamento do ensino” (SÃO
PAULO, 2019, p. 56).

O quê, como
e para quê?

Em face do objetivo, do tempo de aplicação e
de sua função, é possível depreender que o Instrumento de Acompanhamento Docente não é só um
instrumento, mas também um processo de análise
de dados e tomadas de decisão centrados na Unidade Escolar, embora seus resultados também possam alimentar o âmbito institucional e, além disso, o
próprio sistema.
Assim, neste documento, pretendemos dialogar
com professores(as) que ensinam Matemática nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral, sobre a possibilidade
de acompanhar as aprendizagens dos estudantes,
auxiliando os profissionais de educação a:
• levantar conhecimentos prévios dos(as) estudantes por meio de instrumentos diagnósticos, visando obter dados a respeito do que eles já sabem
de determinados objetos do conhecimento;
• analisar dados, buscando compreendê-los diante de cenários mais próximos às suas realidades,
tais como: quem avalia e quem é avaliado, a escolha e definição do que será avaliado, a finalidade do instrumento de avaliação e para quem
se destina o processo de avaliação (SÃO PAULO,
2015, p. 48);
• tomar decisões a partir da compreensão dos dados, tendo em vista o planejamento do trabalho docente, especialmente no que tange à consecução de
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objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, recuperação contínua e recuperação das aprendizagens;

A avaliação deve ocorrer no próprio processo
de trabalho dos estudantes, no dia-a-dia da
sala de aula, no momento das discussões
coletivas, da realização de tarefas em
grupos ou individuais. Nesses momentos
é que o professor pode perceber se seus
estudantes estão ou não se aproximando das
expectativas de aprendizagem consideradas
importantes, localizar dificuldades e auxiliar
para que elas sejam superadas, por meio de
intervenções adequadas, questionamentos,
complementação de informações, enfim,
buscando novos caminhos que levem à
aprendizagem (SÃO PAULO, 2007, p. 23).

• acompanhar as aprendizagens dos(as) estudantes, de modo a possibilitar múltiplos olhares
a partir de diferentes dimensões envolvidas no
processo avaliativo: da sala de aula, da instituição escolar e do sistema de ensino.
O Instrumento de Acompanhamento Docente – Matemática é mais um recurso que o(a)
professor(a) que ensina Matemática nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral dispõe para fomentar a sua
prática docente, sendo um instrumento que auxiliará no replanejamento das ações docentes. É importante destacar, mais uma vez, que as orientações
deste documento destinam-se à produção de um
diagnóstico, pautado nos princípios e conceitos
amplamente divulgados no Currículo da Cidade:
Ensino Fundamental – Matemática, além de considerar os objetivos presentes na Priorização Curricular de Matemática.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA

Mais Educação
São Paulo

Quanto às suas finalidades, já tratadas anteriormente, reafirma-se o múltiplo caráter a que o
Acompanhamento Docente – Matemática se destina
o levantamento de conhecimentos prévios, para investimento em aprendizagens ainda não consolidadas e/ou, o aprofundamento daquelas que os(as)
estudantes já demonstram saber.

{Subsídios 4}
AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM:
externa e em larga escala
São Paulo - 2015

[...] utilizamos a avaliação
diagnóstica para identificar o que
já sabem os estudantes sobre
determinado conteúdo ou objeto. E
se a avaliação ajuda o professor a
verificar se os objetivos propostos
foram atingidos ou ainda mapear
quais as dificuldades que os
estudantes sentiram ao término de
uma ação pedagógica [...] (SÃO
PAULO, 2017, p. 56).

Vale ressaltar que para as crianças com deficiência, se necessário, os professores poderão realizar
as adequações no instrumento ou utilizar materiais de
apoio sob a orientação do professor da SRM ou CEFAI.

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

AVALIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

Para finalizar, o acompanhamento das aprendizagens como etapa contínua enfatiza o papel processual do trabalho docente, diante de conhecimentos importantes que evidenciam o que os estudantes
já aprenderam e o que precisam continuar aprendendo, razão pela qual está presente em diversas
publicações institucionais, como as que seguem:

SME - SP

A análise de dados gerados, quando da aplicação do instrumento por parte do(a) docente que
ensina Matemática nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral, permite reconhecer algumas características da
turma e, mais especificamente, dos(as) estudantes;
possibilita a necessária tomada de decisões frente
aos dados da turma (mais geral) e dos(as) estudantes (individualmente), principalmente no que diz respeito à resolução de problemas.

Antes da proposição de intervenções
didáticas, o instrumento avaliativo deve
ter por objetivo diagnosticar a situação
de aprendizagem em que o estudante se
encontra para, a partir dela, estabelecer o
planejamento dos objetivos educacionais
que nortearão a ação pedagógica. Ele
permite identificar os conhecimentos
prévios dos estudantes, sendo assim
denominado avaliação diagnóstica ou
sondagem (SÃO PAULO, 2015, p. 49).

m

Ensino Fundamental

CURRÍCULO DA CIDADE

M

MATEMÁTICA

[...] A função diagnóstica da avaliação,
de acordo com o Currículo da Cidade,
tem como finalidade: obter dados para o
planejamento das atividades de ensino;
identificar a necessidade de se retomar
ou não o objeto de conhecimento a
ser estudado e promover ajustes nas
propostas de ensino e nos processos de
aprendizagem. (SÃO PAULO, 2020, p. 34).
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AÇÃO DOCENTE

o papel do
professor nos
acompanhamentos das
aprendizagens

O acompanhamento das aprendizagens caracteriza-se como uma ação processual, que inclui a
atividade colaborativa de diversos profissionais da
educação. Sua principal função consiste na compreensão de que as aprendizagens, quando acompanhadas por diferentes educadores(as), podem ser
potencializadas de tal modo que todos(as) estão envolvidos(as) na garantia do direito do(a) estudante
continuar aprendendo.
Do ponto de vista mais específico, os Objetivos
de Aprendizagem e Desenvolvimento – OAD e os
Objetos do Conhecimento constantes no Currículo
da Cidade: Ensino Fundamental - Matemática constituem-se como referencial e, ao mesmo tempo, um
registro de direitos de aprendizagem que se desdobram em conhecimentos do componente curricular
e, além disso, em saberes desejáveis que promovam
formação cidadã e integral.
Acompanhar, em alguma medida, mantém relação direta com o sentido de “estar junto”. Considerando-se os papéis que cada um pode exercer no
acompanhamento e garantia dessas aprendizagens,
destacam-se ações importantes que estão sob a responsabilidade do(a) professor(a):

Professores(as): principal e primeiro(a) ator/atriz
diretamente responsável por identificar dificuldades
dos estudantes e registrar plano de superação e
elaborar relatos sobre processo que possibilitou
melhores resultados. (SÃO PAULO, 2020, p. 8).

Para identificar dificuldades dos(as) estudantes,
os(as) professores(as), formal ou informalmente, lançam mão de diversas estratégias didáticas, atividades e momentos de verificação das aprendizagens,

incluindo a “Avaliação Diagnóstica”, produzida no
âmbito da escola ou fora dela.
Além disso, independentemente do que foi utilizado como meio ou instrumento de identificação de tais
dificuldades, o registro é outra ação inerente do fazer
docente. Há diversas formas de registrar as aprendizagens (diário de classe eletrônico – SGP, portfólios,
relatórios descritivos, boletins escolares etc.), a depender dos objetivos definidos pelos(as) professores(as), os
registros são os que efetivam, de modo mais tangível,
o acompanhamento das aprendizagens, uma vez que,
ao manusear determinado registro, é possível fazer
análises, refletir e, finalmente, tomar uma decisão mais
assertiva a respeito de como agir, para que os(as) estudantes continuem aprendendo.
Conforme evidenciando anteriormente, no tocante ao Instrumento de Acompanhamento Docente nos
Ciclos Interdisciplinar e Autoral, é preciso dizer que sua
aplicação cria condições para identificar dificuldades
dos(as) estudantes, de modo mais próximo da realidade de cada Unidade Escolar e, por conseguinte, os dados obtidos ensejam o registro de planos de superação
ou de potencialização das aprendizagens e a elaboração de relatos de investimentos de recursos didáticos
que possibilitaram tais avanços.
Com o advento da Plataforma de Sondagem
e Acompanhamento, como mais um instrumento
destinado aos componentes curriculares de Língua
Portuguesa e Matemática nos Ciclos Interdisciplinar
e Autoral, as ações de identificar os indícios das dificuldades e dos avanços, registrar e elaborar relatos podem contribuir para o acompanhamento das
aprendizagens que discutimos nesta seção. Por isso,
os dados gerados pelo instrumento de Acompanhamento Docente colaborarão nas tomadas de decisões
e reflexões, necessárias por parte de todos(as) os(as)
profissionais da educação, envolvidos(as) em garantir
direitos de aprendizagens dos(as) estudantes.
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É muito importante que as diferentes esferas de atuação conheçam e analisem o que os estudantes já
sabem e o que ainda precisam aprender em determinado ano. Essas análises são fundamentais para futuras
ações que permitem:

PROFESSOR(A)
Tomar decisões no que diz respeito à realização de seu planejamento, aos agrupamentos e às intervenções
necessárias ao avanço das aprendizagens.

POA
Atuar no acompanhamento do planejamento das ações dos professores(as) da área de Matemática, em
conjunto com o Coordenador Pedagógico.

CP
Intervir, de maneira qualificada e colaborativa, para o avanço das aprendizagens, dando apoio – por meio da formação
e de sua atuação - ao trabalho docente.

DIPED
Realizar a articulação entre as diretrizes curriculares da Rede de Ensino e as necessidades de aprendizagem dos
estudantes, para promover formações alinhadas e que atendam às demandas pedagógicas.

SME
Analisar os resultados e elaborar políticas públicas que visam orientar e garantir direitos sociais, entre eles, a
Educação de Qualidade.
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ESTRUTURA
CURRICULAR

A Resolução
de Problemas,
os Eixos Estruturantes
e Articuladores

Conforme descrito anteriormente, diversos instrumentos podem ser utilizados no acompanhamento
das aprendizagens, tais como: a observação da sala
de aula, autoavaliações, análise de dados de anos
anteriores da escola ou de plataformas institucionais,
avaliações internas, relatórios descritivos etc.
Contudo, ao pensar no Instrumento de Acompanhamento Docente – Matemática, nos termos que
se propõe nestas orientações, é importante retomar que o ensino desse componente é baseado em
problemas e precisam-se considerar todos os eixos
estruturantes do Currículo da Cidade: Ensino Fundamental - Matemática.

Para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, o Instrumento de Acompanhamento Docente trabalha com alguns objetos de conhecimentos
presentes na Priorização Curricular. É muito importante ressaltar que sempre são trabalhados os
mesmos objetos de conhecimento em pelo menos
duas questões diferentes, para que se confirme o
diagnóstico do conhecimento dos estudantes.
Para avaliar os demais objetos de conhecimento,
o(a) professor(a), pode construir outros instrumentos internos e/ou analisar os dados de outras avaliações externas.
Considerar esses conhecimentos prévios como parte do planejamento, faz com o ensino de matemática torna-se mais significativo aos estudantes que
são parte desse processo.

• Números: ênfase no trabalho com o pensamento
numérico no sentido de conhecer as diferentes funções dos números naturais: quantificar, ordenar,
comparar, medir e codificar, articulado às operações aritméticas em situações que permitam a sua
reflexão. Nesse eixo, é possível desenvolver algu-

mas ideias fundamentais da Matemática, como
aproximação, proporcionalidade, ordem e representação, entre outras. Também é possível usar a
história da Matemática como estratégia de ensino.
• Geometria: desenvolvimento das noções espaciais
e o estudo de figuras geométricas, suas relações e
características, por meio de um conjunto de conhecimentos e de procedimentos que permitem a experimentação, a visualização, a comunicação (oral,
escrita e por meio de desenhos), a compreensão e
a análise de propriedades geométricas e medidas,
bem como provas e demonstrações, tão necessárias
à resolução de problemas desse campo. As ideias
matemáticas fundamentais vinculadas a esse eixo
são principalmente a interdependência, a variância,
a equivalência e a representação.
• Grandezas e Medidas: identificação das propriedades dos objetos ou de fenômenos no mundo físico que possam ser medidos a partir da escolha adequada de uma unidade de medida e do
instrumento necessário à sua medição, podendo
estabelecer relações com a unidade selecionada.
As ideias fundamentais da Matemática vinculadas
a esse eixo são a variação, a representação, a
equivalência, a aproximação, a interdependência, a proporcionalidade, entre outras.
• Probabilidade e Estatística: relevância na pesquisa, importante estratégia para compreender o
mundo atual, visto que envolve coleta, organização e análise de dados e a comunicação dos resultados por meio de diferentes tipos de gráficos e
tabelas. Este eixo estruturante também contempla
situações que demandam, em sua resolução, a
identificação e a análise de eventos aleatórios,
reconhecendo características de resultados mais
prováveis e resolução de problemas envolvendo
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o raciocínio combinatório. Nesse eixo, as ideias

Além dos Eixos Estruturantes, o Currículo da

fundamentais da Matemática associadas são a

Cidade: Ensino Fundamental - Matemática também

variação, a interdependência, a ordem, a repre-

compreende os Eixos Articuladores (Jogos e Brinca-

sentação, a equivalência, entre outras.

deiras, Processos Matemáticos e Conexões Extramatemática), a metodologia de ensino e aprendizagem

• Álgebra: desenvolvimento do pensamento algé-

de Matemática pela resolução de problemas e pelas

brico de maneira que os estudantes possam expe-

tarefas investigativas, e o conhecimento matemático

rienciar situações contemplando relações quanti-

organizado em redes de significados.

tativas e qualitativas de diferentes grandezas e de

Em face disso, para a produção desse Instrumento de Acompanhamento Docente em Matemática orienta-se que sejam observados os seguintes Objetos de Conhecimentos, que podem
ser acompanhados das articulações entre os eixos
estruturantes e os eixos articuladores do Currículo
de Matemática.

estruturas matemáticas, permitindo a eles conjecturar, sistematizar, generalizar e justificar, usando
uma variedade de representações e linguagens
matemáticas escritas. Nesse eixo, as ideias fundamentais da Matemática vinculadas são, entre
outras, a equivalência, a proporcionalidade, a
variação, a interdependência e a representação.

eixos do currículo de matemática
NÚMEROS

eixos estruturantes

GEOMETRIA
ÁLGEBRA
GRANDEZAS E MEDIDAS

TIC
MÁ

XT

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO – EFXXMXX

eixos articuladores

ODS

Imagem: Ricardo de Souza / NUCA (uso autorizado pelo autor)

RA

MA
TE

OBJETOS DE CONHECIMENTO

SE
ÕE
EX

CO
N

SO
ES
OC
PR

JO

GO

SE

SM

BR

IN

AT
E

CA

MÁ

DE

IRA
S

TIC
OS

A

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
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4º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
• Sistema de Numeração Decimal: leitura, escrita comparação e ordenação de números naturais
• Composição e decomposição de números naturais
Números

• Problemas do campo aditivo envolvendo os significados de composição, transformação e comparação
• Procedimentos de cálculos
• Problemas do campo multiplicativo envolvendo o significado de proporcionalidade e configuração retangular

Álgebra
Grandezas
e Medidas
Geometria
Probabilidade e
Estatística

• Padrões em sequências numéricas ou figurais
• Problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro: comparação e equivalência de valores
• Medidas de comprimento, capacidade e massa: uso de unidades padronizadas, comparações e estimativas
• Localização e movimentação espacial
• Figuras geométricas planas e espaciais
• Leitura, interpretação, representação e comparação de dados expressos em tabelas simples e em gráficos de
colunas simples

5º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
• Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação, ordenação e localização na reta numerada de
números naturais
Números

• Procedimentos de cálculos
• Problemas envolvendo os significados dos campos aditivo e multiplicativo com números naturais e/ou
racionais

Álgebra

• Propriedades da igualdade
• Medidas de comprimento, massa, capacidade

Grandezas e Medidas

• Problemas envolvendo medidas de comprimento, massa, tempo, temperatura e capacidade, e, eventualmente, as transformações de unidade
• Perímetro de figuras planas
• Localização e movimentação: pontos de referência, direção, sentidos e giros

Geometria

• Comparação e classificação de polígonos em relação aos lados e aos vértices
• Figuras espaciais: diferenças e similaridades
• Ângulos retos ou não retos

Probabilidade e
Estatística

• Tabela simples e de dupla entrada, gráficos de colunas, de linhas, barras e pictóricos
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6º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
• Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação, ordenação e localização na reta numerada de
números naturais
Números

• Problemas envolvendo os significados dos campos aditivo e multiplicativo com números naturais e/ou
racionais
• Números racionais: leitura, escrita, comparação, ordenação e representação na reta numerada; equivalência
• Ideias associadas aos números racionais
• Frações equivalentes

Álgebra

• Propriedades da igualdade
• Perímetros de polígonos

Grandezas e Medidas

• Problemas envolvendo medidas de comprimento, massa, tempo, temperatura e capacidade, e, eventualmente, as transformações de unidade
• Área de figuras planas
• Localização e movimentação: representação, descrição e interpretação da localização e/ou movimentação
de pontos no 1º quadrante do plano cartesiano

Geometria

• Poliedros: diferenças e similaridades; planificação; exploração e classificação; relações entre os elementos
de um poliedro
• Figuras planas: diferenças e similaridades entre polígonos
• Ângulos em polígonos

Probabilidade e
Estatística

• Análise de chances de eventos aleatórios
• Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de colunas e gráficos pictóricos

7º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

• Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação, ordenação e localização na reta numerada de
números naturais
• Problemas envolvendo os significados dos campos aditivo e multiplicativo com números naturais e/ou racionais

Álgebra
Grandezas e Medidas

• Propriedades da igualdade
• Sinais de associação
• Medidas de comprimento, massa, tempo, temperatura e área
• Localização e movimentação de pontos no 1º quadrante do plano cartesiano utilizando coordenadas cartesianas

Geometria

• Poliedros: diferenças e similaridades; planificação; exploração e classificação; relações entre os elementos
de um poliedro
• Ângulos em polígonos

Probabilidade e
Estatística

• Cálculo de probabilidade
• Planejamento e realização de pesquisas

13
INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO – MATEMÁTICA – CICLOS INTERDISCIPLINAR E AUTORAL

8º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
Números

Álgebra

Grandezas e Medidas

Geometria

Probabilidade e
Estatística

• Conjuntos numéricos: operações e resolução de problemas
• Porcentagem / Educação financeira

• Relações entre grandezas: diretamente, inversamente ou não proporcionais

• Área e/ou perímetro de figuras planas.
• Volumes de cubos, paralelepípedos, prismas e cilindro
• Transformações geométricas: translação, reflexão e rotação no plano
• Triângulos: elementos e classificações (medidas de lados e de ângulos)
• Problemas envolvendo espaço amostral e probabilidade de ocorrência de eventos
• Planejamento, execução e relatório de pesquisa.

9º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
Números

Álgebra

Grandezas e Medidas

Geometria

Probabilidade e
Estatística

• Conjuntos numéricos: operações e resolução de problemas
• Porcentagem / Educação financeira

• Relações entre grandezas: diretamente, inversamente ou não proporcionais

• Área e/ou perímetro de figuras planas
• Volumes de cubos, paralelepípedos, prismas e cilindros
• Transformações geométricas: translação, reflexão e rotação no plano
• Triângulos: elementos e classificações (medidas de lados e de ângulos)
• Problemas envolvendo espaço amostral e probabilidade de ocorrência de eventos
• Gráficos e tabelas: usos e elementos constitutivos
• Planejamento, execução e relatório de pesquisa.
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INSTRUMENTO DE
ACOMPANHAMENTO
DOCENTE

No contexto escolar, conhecer o que os(as) estudantes sabem e o que precisam saber é o ponto
de partida. Assim, mobilizar instrumentos que revelem esses dados é um grande desafio. Para tanto, é
necessário que compreendamos os conceitos fundantes do Currículo da Cidade de Matemática, a fim de
que possamos mobilizar os instrumentos capazes de
fornecer os dados necessários à análise, interpretação e acompanhamentos do processo de ensino e de
aprendizagem dos(as) estudantes.
Considerando o fato de que o Currículo da Cidade: Ensino Fundamental - Matemática organiza o
trabalho nesse componente a partir de cinco eixos
fundamentais, é preciso destacar que as questões de
todos os instrumentos de Acompanhamento Docente
são problemas referentes a objetos de conhecimento
específicos dos eixos estruturantes Números, Álgebra,
Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e
Estatística, presentes na Priorização Curricular.

Conhecimento
prévio dos estudantes,
como parte do
planejamento docente

A sua realização não pode se limitar a identificar respostas certas ou erradas, para classificar
os estudantes. Não é um instrumento para decidir
se o estudante será promovido ou reprovado, mas
essencialmente para acompanhar as aprendizagens
dos estudantes.
O Instrumento de Acompanhamento Docente
só tem sentido se, o(a) professor(a), em sua prática,
contemplar as ações de Refletir, Analisar e Agir.
O lançamento dos dados na “Plataforma de
Sondagem” permite o acesso a todos os profissionais
da educação envolvidos com a garantia do direito de
aprendizagem dos(as) estudantes.
Na seção seguinte, discute-se o trabalho que
pode ser realizado a partir das produções dos(as)
estudantes nos instrumentos de acompanhamento
das aprendizagens.

É fundamental considerar que o Instrumento
de Acompanhamento Docente – Matemática, assim
como outros instrumentos elaborados e propostos por
você, devem favorecer o desenvolvimento da competência de resolução de problemas, essencial para a
aprendizagem de qualquer objeto de conhecimento
ao longo de todos os anos do Ensino Fundamental.
É importante retomar as funções do Instrumento
de Acompanhamento Docente:

• auxiliar o planejamento do professor;
• replanejar ações para a recuperação contínua
das aprendizagens dos estudantes.

Freepik/stories

• levantar conhecimento prévio dos estudantes;
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AGINDO SOBRE OS DADOS
DO INSTRUMENTO DE
ACOMPANHAMENTO DOCENTE
O Currículo da Cidade: Ensino Fundamental
- Matemática compreende a Avaliação Diagnóstica
como uma das etapas que corroboram para o desenvolvimento de planejamento e replanejamento e,
além disso, como aquela que pode fomentar ajustes
no processo de ensino.

PLANEJAMENTO
REPLANEJAMENTO

AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA

PROCESSO
DE ENSINO

AVALIAÇÃO
CUMULATIVA

AVALIAÇÃO

FEEDBACK

FORMATIVA

devolutiva

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de
Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade:
Ensino Fundamental: componente curricular: Matemática. 2.
ed. São Paulo: SME/COPED, 2019. p. 60.

A Avaliação Diagnóstica, produzida, aplicada
e cujos dados são analisados pelo(a) professor(a)
que ensina Matemática e por outros profissionais de
educação ligados à escola, pode ser mais um instrumento que auxilia na tomada de decisão para
planejar ou replanejar ações e também para ajustar
processos de ensino mais pontuais, a fim de atender demandas específicas dos(as) estudantes – que
passam a ser individualizadas a partir de diversos
aspectos que aumentam e ampliam as possibilidades de avaliação.

Caminhos
para analisar
e intervir

Nessa direção, entende-se que não basta “classificar” os(as) estudantes em níveis estanques ou apenas tomar posse dos relatórios de cada objeto do conhecimento enfocado. É necessário agir sobre esses
dados, isto é, analisá-los e propor intervenções possíveis para que os(as) estudantes continuem aprendendo. Para auxiliar nesse processo, o documento Avaliação Diagnóstica São Paulo 2017: reflexões possíveis,
compreensão dos dados e ações necessárias propõe
um caminho que consiste em observar 3 etapas quando se está de posse dos relatórios (dados):

REFLEXÃO
COMPREENSÃO DOS DADOS
AÇÃO
Considerando esses momentos importantes para
agir sobre dados, é importante que professores(as), coordenadores(as pedagógicos(as), diretores(as) e supervidores(as), quando gerarem os relatórios bimestrais
da Plataforma de Sondagem e Acompanhamento,
criem espaço-tempo para relacionar as informações
desse instrumento com os demais dados produzidos
por meio de outras ações avaliativas e discutir estas e
outras perguntas que se fizerem necessárias para garantir que os(as) estudantes continuem aprendendo.
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REFLEXÃO
SIM

NÃO

• Que sujeito, e inserido em que contexto, estamos avaliando?

Freepik/stories

• Quando da proposição do Instrumento de Acompanhamento Docente – Matemática, houve garantias de que os(as) estudantes fossem avaliados a partir de suas especificidades?
• Como esses dados do Instrumento de Acompanhamento Docente – Matemática podem ser lidos?
• Quais aprendizagens, diante do contexto da pandemia e dos desafios que ela nos trouxe,
devem ser avaliadas?

Freepik/vectorjuice

COMPREENSÃO
• O que é mais preocupante nos resultados, do ponto de vista de que algumas aprendizagens
precisam de mais investimento?
• O que foi uma surpresa em relação aos resultados?
• Quais capacidades ou objetos do conhecimento necessitariam de, mais ou menos,
atenção? Por quê?

AÇÃO
• Traçamos planos coletivos ou apenas individuais?
• Quais instrumentos avaliativos além do Instrumento de Acompanhamento Docente
podemos utilizar para fazer esse estudo?
Freepik/stories

• Qual será nosso plano de ação4?
• Quais registros faremos desse plano de ação?
• Quais mudanças faremos em nosso planejamento ou replanejamento?
• O que será necessário ajustar no processo de ensino para garantir avanços da turma e, se
for o caso, de cada estudante?
• Qual o papel de cada sujeito na tomada de decisão: estudantes, pais/mães/responsáveis,
professores, coordenadores e diretores?
• Em quais momentos do ano o plano de ação será retomado para rediscussões?
• Quais aprendizagens devem ser garantidas aos(às) nossos(as) estudantes? Por quê?

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Avaliação
Diagnóstica São Paulo 2017: reflexões possíveis, compreensão dos dados e ações necessárias. São Paulo: SME/
COPED, 2017. p. 9-10. (Adaptado).

As perguntas são apenas propostas ou caminhos, que devem ser analisadas e redimensionadas, a partir
das necessidades de cada contexto, território e Unidade Escolar. O importante é que os relatórios não estejam
apenas impressos ou arquivados. Esses documentos precisam ensejar o desenvolvimento de ações que possibilitem o replanejamento e a adequação no processo de ensino, no intuito de possibilitar a garantia dos conceitos
de Equidade, Educação Inclusiva e Educação Integral (SÃO PAULO, 2017).

4

Para saber mais sobre Plano de Ação, leia o documento: “O acompanhamento das aprendizagens e o plano de ação”.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• O Instrumento de Acompanhamento Docente (IAD) é uma avaliação diagnóstica. Portanto, não tem a finalidade de
atribuir notas e/ou conceitos, classificar estudantes, Unidades Escolares (UE) ou Diretorias Regionais de Educação
(DRE). Conforme descrito anteriormente5, o IAD compõe uma ação, cuja análise de dados pode contribuir para a
UE, a DRE e a SME ajustarem os planejamentos correspondentes;
• As questões do IAD não precisam ser propostas aos (às) estudantes na mesma aula. O professor(a) pode planejar
o cronograma de aplicação considerando o período indicado para o preenchimento das planilhas na Plataforma de
Sondagem e Acompanhamento;
• O(a) professor(a) decide quais questões podem ser resolvidas com o auxílio da calculadora;
• São permitidas as utilizações de réguas, transferidores e esquadros na resolução das questões;
• O IAD não contempla todos os O.A.D de determinado ano, pois não é o único instrumento de avaliação diagnóstica que a Unidade Escolar pode, e deve utilizar, para acompanhar as aprendizagens dos(as) estudantes.
• O IAD contempla 5 objetos de conhecimento, para cada ano, previstos da Priorização Curricular e os dados das
avaliações externas, contemplando todos os eixos estruturantes da Matemática: Números, Álgebra, Grandezas
e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística;
• Cada instrumento possui 10 questões; (duas questões referentes ao mesmo objeto de conhecimento);
• O IAD não dará conta de todos os objetos previstos para o ano, mas apresenta uma possibilidade e sugestão de
como o professor poderá realizar os seus instrumentos avaliativos internos.

5

Item INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE – MATEMÁTICA: O quê, como e para quê?
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PLATAFORMA
DE SONDAGEM

Registros de
acompanhamento
docente

A Plataforma de Sondagem e Acompanhamento
é mais um instrumento que visa à garantia das aprendizagens dos(as) estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Trata-se, portanto, de um espaço
virtual que reúne dados importantes do INSTRUMEN-

e tomada de decisões no âmbito da unidade escolar.
É de posse desses dados e dos relatórios organizados que os(as) docentes e gestores(as) do Ensino
Fundamental poderão somar forças para agir, replanejar e reorientar práticas, além de refletir sobre

TO DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE cujos registros iniciais são realizados pelos(as) docentes. Embora
a reunião dos dados em um ambiente virtual permita
o acesso e o acompanhamento de diversos(as) profissionais da educação, é importante destacar que seu
objetivo principal é fornecer elementos para análise

elas. Nesta seção, apresentaremos as telas e principais funções destinadas à inserção de dados advindos do INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO
DOCENTE nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral. Os
dados só poderão ser lançados depois de corrigidos
pelos(as) professores.

• 1º Acesso pelo link: https://sondagem.sme.prefeitura.sp.gov.br com Usuário (RF) e senha
do SGP.
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LINK PARA ACESSAR OS INSTRUMENTOS DOS(AS)
PROFESSORES(AS) E DOS(AS) ESTUDANTES
Nesta seção, você acessará o link com todos os Instrumentos de Acompanhamento Docente, por ano, para
os estudantes. E também encontrará possíveis respostas e sugestões de intervenções para o seu replanejamento.
Acesse o link abaixo:
https://drive.google.com/drive/folders/1WdtiGifq6Cxe1K3BTlgyNj-W4Dy39Z-r?usp=sharing.
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RECOMENDAÇÕES PARA A PROPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO
DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE (IAD)
• Preparar a(s) folha(s) com as questões para cada estudante, considerando o
cronograma de proposição do IAD;
• É recomendável que o IAD seja aplicado pelo(a) professor(a) que ensina
Matemática naquela turma, visto que durante a realização das questões, ele
pode acompanhar as reações, comentários, dúvidas e aspectos importantes
para o replanejamento de suas aulas.
• Preparar a(s) folha(s) com as questões para cada estudante, considerando o
cronograma de proposição do IAD;
• Informar com antecedência, os materiais que serão utilizados na resolução
das questões e/ou organizá-los para o dia no qual o IAD será proposto aos(às)
estudantes;
• Após a resolução das questões, analisar os registros, tendo por base a planilha
de acompanhamento;
• Para dirimir dúvidas, outras questões podem ser utilizadas, desde que respeitem
osobjetos de conhecimentos contemplados nos Instrumentos de Acompanhamento
Docente de Matemática, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
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