


Girassóis e Miosótis 
 
O girassol é flor raçuda, 
que enfrenta até a mais violenta intempérie 
e acaba sobrevivendo. 
Ela quer luz e espaço e em busca desses 
objetivos, seu corpo se contorce o dia 
inteiro. 
O girassol aprendeu a viver com o sol 
e por isso é forte. 
 
Já o miosótis é plantinha linda, 
mas que exige muito mais cuidado. 
Gosta mais de estufa. 
O girassol se vira... e como se vira! 
O miosótis quando se vira, vira errado. 
Precisa de atenção redobrada. 
Há filhos girassóis e filhos miosótis. 
Os primeiros resistem a qualquer crise: 
descobrem um jeito de viver bem, sem 
ajuda. 
As mães chegam a reclamar da 
independência 
desses meninos e meninas, tal a sua 
capacidade 
de enfrentar problemas e sair-se bem. 

 



Por outro lado, há filhos e filhas miosótis, 
que sempre precisam de atenção. 
Todo cuidado é pouco diante deles. 
Reagem desmesuradamente, melindram-se, 
são mais egoístas que os demais, ou às vezes, 
mais generosos e ao mesmo tempo tímidos, 
caladões, encurralados. 
Eles estão sempre precisando de cuidados. 
O papel dos Pais é o mesmo do jardineiro 
que sabe das necessidades de cada flor, 
incentiva ou poda na hora certa. 
De qualquer modo fique atento. 
Não abandone demais os seus girassóis 
porque eles também precisam de carinho... 
e não proteja demais os seus miosótis. 
As rédeas permanecem com vocês... 
mas também a tesoura e o regador. 
Não negue, mas não dêem tudo que querem: 
a falta e o excesso de cuidados matam a planta... 
  
* Autoria de José Fernandes de Oliveira 
" Pe. Zezinho " 
http://www.simplesmentebeijaflor.com/GirassoiseMiosotis.html 

 



Ponto de partida 



Em especial no processo de 

aprendizagem, buscando 

prepará-los para que desta 

forma, estejam aptos a 

enfrentar desafios concretos no 

cotidiano. 



 As matrizes de referência para a 

elaboração das questões levam em 

conta as Matrizes do SARESP, 

  do SAEB e do ENEM e estão 

articuladas às expectativas de 

aprendizagem propostas pelo 

Currículo da Língua Portuguesa. 



 Eixo I – Procedimentos básicos de leitura. 

 Eixo II – Implicações do suporte, do gênero, do 

enunciado e do receptor na compreensão textual. 

 Eixo III – Relação entre textos do mesmo gênero 

ou de gêneros diferentes. 

 Eixo IV – Coesão e Coerência no processamento 

do texto. 

 Eixo V – Recursos expressivos e efeitos de 

sentido. 

 Eixo VI – Variação Linguística. 



As provas da AAP baseiam-se em 
habilidades de compreensão e 
interpretação de leitura de textos 
de gêneros variados. 

 

As capacidades  de leitura nas 
provas podem ser alvo da atuação 
de outros professores, não só os 
de Língua Portuguesa. 

 



Para tanto, é preciso retomar com 

a equipe escolar tanto o conceito 

de letramento, como o de 

letramentos múltiplos literário, 

cinematográfico, televisivo, 

musical, imagético, digital, do 

mundo do trabalho entre outros. 



   Com os resultados da aplicação da 
AAP, as equipes escolares já 
possuem um diagnóstico atualizado 
da situação em que se encontram 
os alunos, em relação às 
expectativas de aprendizagem para 
o ano ou a série que estão 
cursando. 



Planejar intervenções pedagógicas 

especialmente propostas para que 

sejam criadas condições que 

facilitem os processos de ensino e 

de aprendizagem, garantindo, 

inclusive, sua progressão.  



 Mapear necessidades é fundamental 

para planejar ações de intervenção. 

 

Tomando por base a porcentagem de 

alunos que ainda não desenvolveram 

determinadas habilidades, é necessário 

consolidar parcerias. (Equipe Gestora, 

PCNP, PC, Professores) 

     
 



 Agir com foco nas necessidades  

de aprendizagem, verificadas a 

partir da AAP. 



 A AAP deverá: 
◦ Auxiliar no levantamento de aspectos 

relacionados à aprendizagem dos alunos. 

 

◦ Subsidiar discussões em ATPC. 

 

◦ Apoiar ações de planejamento escolar e 

de planos de aula. 

ATENÇÃO!!! 



AVALIAÇÃO 

Quebra de paradigma 

    Processo Educacional 

Relação :  Teoria   X     Prática 

Proposta Pedagógica 



 Na quebra de paradigma é preciso re-conceituar 

a AVALIAÇÃO. 

 

 Como a maioria das escolas (professores) 

concebem a AVALIAÇÃO? 

 

 Dinâmica: Concepção da Avaliação  



PAUSA PARA O CAFÉ 



AVALIAÇÃO 

•Elemento integrador entre a 

aprendizagem e o ensino. 

•É a reflexão transformada em ação 

•É um processo interativo 

Equipe gestora 

Educador 

Educando 

 



VERIFICAÇÃO 

“Se não há a aprendizagem  

esperada  significa que o  

ensino  não cumpriu com a 

sua finalidade: a de fazer 

aprender”. 

 



AVALIAÇÃO 

“Avaliar a aprendizagem 

implica avaliar o ensino” 

avaliar a prática 

pedagógica...” 

 





EDUCADOR  
1. Conhecer os resultados. 

 

2. Retomar aspectos que devem ser 

revistos. 

 

3. Criar novos instrumentos de trabalho. 

 

4. Identificar  os  “problemas” e  “avanços”  

e redimensionar a ação educativa. 

 

5. Orientar a intervenção  pedagógica. 

 

6. Redefinir:o que fazer com os resultados? 



EDUCANDO 
1. Tomar conhecimento  de suas conquistas, dificuldades e 

possibilidades. 

2. Reorganização de seu investimento na tarefa de aprender. 

3. Auto avaliar- se  ----- aprendizagem ----- desenvolver 

estratégias de análise  e interpretação  de suas produções. 



ESCOLA 
1. Definir prioridades. 

2. Localizar quais aspectos das ações educacionais 

demandam  maior apoio. 

3. Oportunizar estudos para todos os envolvidos. 

4. Sensibilizar  “pais” da real função da avaliação. 



ANÁLISE DAS QUESTÕES 

Como retomar as habilidades 

não desenvolvidas? 

Como envolver outras disciplinas 

no desenvolvimento dessas 

habilidades? 



Como atrelar 

uma mesma 

habilidade em 

outras 

disciplinas? 

Língua 

Portuguesa 

LEM 

Matemática 

Sociologia 

Filosofia 

História 

Geografia 

Biologia 

Física 

Química 

Educação 

Física 

Arte 





3ª Série – Ensino Médio  

 

HABILIDADES  

1º Bimestre 
 Desenvolver habilidades de leitura, escrita e 

expressão oral. 

 Relacionar pensamento, linguagem e língua. 

 Identificar a importância da língua para produção e 
preservação de saberes coletivos, bem como para 
representar o real e imaginar diferentes realidades. 

 Distinguir diferenças e aproximações entre 
linguagem e língua. 



3ª Série – Ensino Médio 

 

HABILIDADES  

2º Bimestre 

 Desenvolver habilidades de escrita, leitura e 
expressão oral. 

 Elaborar hipóteses e questões a partir de 
leituras e debates realizados. 

 Identificar aspectos do pensamento de Platão 
e operar com os conceitos platônicos 
trabalhados. 



  

 Platão foi o primeiro pensador a dar pistas para 

o estudo das proposições, colocando a 
LINGUAGEM como objeto de estudo. 

  

 A partir dele começa haver uma especulação 
acerca da própria língua, já que ele faz uma 
distinção entre onoma (nome) e rhema (verbo).  

 

 O logos (pensamento) só pode se constituir a 
partir da combinação entre o nome e o verbo. 



 

Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-

170 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra 

seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas 

girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu 

resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua 

época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês 

Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria 

de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o 

Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua 

e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o 

astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571- 1630), 

depois de estudar o planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou 

que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os 

demais planetas. 

 

EM FÍSICA... 



A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que: 

 

a) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais 

 antigas e tradicionais. 

b) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no  

contexto político do Rei Sol. 

c) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era 

 livre e amplamente incentivada pelas autoridades. 

d) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de  

expansão econômica e científica da Alemanha. 

e) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos 

 aplicados, pode ser testada e generalizada. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos quadrinhos acima, o coelho de pelúcia, após o artifício utilizado pelo personagem 

Cebolinha, altera a direção de movimento. Sobre essa mudança, é correto afirmar: 

 

A)  A Lei Zero de Newton (Lei da Cinemática) diz que corpos de inércia pequena podem 

mudar suas trajetórias, evitando colisões; portanto, o coelho realiza o movimento mostrado 

no quadrinho. 

B)  O raio de curvatura no movimento do coelho é muito pequeno, permitindo a realização 

do movimento. 

C)  A força centrífuga que age sobre o coelho é maior que a força centrípeta, possibilitando a 

realização do movimento. 

D)  A força inercial contida no coelho é suficiente para desviar sua trajetória inicial. 

E)  A direção do movimento do coelho pode ser alterada apenas com a ação de forças 

externas. 

 

 

 

 



(UNESP-SP) Observe a tira abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma encontrada por Garfield para perder peso é: 

a) correta, uma  vez que, em um planeta de gravidade menor, seu peso 

será realmente menor, porém com a mesma massa. 

b) errada, pois em um planeta de gravidade menor sua massa será maior, 

porém com o mesmo peso. 

c) correta, pois em um planeta de gravidade menor sua massa será menor, 

porém seu peso será maior. 

d) correta, pois em um planeta de gravidade menor sua massa e seu peso 

serão maiores. 

e) correta, pois em um planeta de gravidade menor sua massa e seu peso 

serão menores. 
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 Bom trabalho!  


