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As lacunas do 
ensino remoto na 
pandemia
Entre perdas e ganhos, chegou a hora de planejar a 
retomada das aulas



A transformação digital
É provável que nunca tenhamos ouvido e repetido tanto a palavra desigualdade

quanto ao longo desta insólita e inesperada pandemia de covid-19. Como em

várias dimensões da vida cotidiana, também na educação pudemos ver com

mais clareza seus contornos e presenciar seu aprofundamento enquanto o

mundo todo enfrentava desafios antes inimagináveis de forma bastante

desigual.

Os contrastes sociais transmitidos pelas câmeras dos computadores ou dos

celulares de estudantes de todas as faixas etárias ficaram flagrantes, assim

como as diferenças de acesso à internet e o número e a variedade de artefatos

tecnológicos de que cada família dispunha.

Antes uma realidade apenas para o Ensino Superior e para parte do Ensino

Médio, as aulas remotas tornaram-se, logo no início do ano letivo, um caminho

obrigatório para todas as crianças e jovens na Educação Básica. Mais que isso:

converteu-se praticamente na única alternativa para poderem continuar "na

escola".
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A Unesco estimou que cerca de 
1,5 bilhão de crianças e jovens 
ficaram fora da escola por causa 
da covid-19. Em abril de 2020, 91% 
do total de alunos do mundo e 
mais de 95% dos estudantes da 
América Latina estavam em casa. 
O Brasil, onde as aulas 
presenciais continuaram 
suspensas até dezembro,  foi um 
dos países com maior tempo de 
suspensão. As crianças ficaram 9 
meses sem ir à escola em 97% 
dos lares brasileiros.
 



E se as instituições de ensino tiveram muito pouco tempo para buscar

soluções que minimizassem danos aos alunos, você, professor, teve de

rever modelos pedagógicos e implementar, na mesma velocidade, uma

estratégia online sem que suas competências digitais pudessem ser

consideradas. Talvez no futuro este seja um brevíssimo resumo de como

os recursos tecnológicos tornaram-se um instrumento de trabalho

essencial em 2020, graças ao qual o processo de ensino-aprendizagem e

muitas outras atividades puderam acontecer.

É verdade que o desafio foi enorme, com impacto igualmente grande na

rotina de quem ensina. Mas houve ganhos inegáveis: enquanto 80% dos

professores no Brasil diziam não se sentir à vontade com aulas online em

março, hoje a maior parte deles rompeu essa barreira. A transformação

digital, enfim, chegou em definitivo à educação e comprovou os

benefícios das tecnologias digitais educacionais como um meio para o

aprendizado. 

Não sabemos ainda o impacto que o ensino remoto representou na

aquisição de habilidades e competências, mas é certo que sem a

proximidade física que sempre ajudou a definir a Educação Básica ficou 
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Um retrato brasileiro
 Dados da pesquisa Tic Kids Online 2019 

coletados entre outubro de 2019 e março de 

2020, mostram que:
 

O celular é o principal dispositivo de 
acesso à internet por parte de crianças e 
jovens brasileiros com idades entre 9 e 17 

anos. Nessa faixa etária, 89% (ou 24,3 
milhões) são usuários de internet, sendo 
que 23 milhões têm o telefone portátil 
como principal meio de acesso à rede.

Entre os usuários, 58% têm acesso à web 
exclusivamente por celulares, número 
que sobe para 73% nas classes D e E.

1,8 milhão de crianças e adolescentes não 
são usuários de internet. Moram em 

domicílios que não têm acesso à rede 4,8 
milhões de indivíduos nessa faixa etária. 
Um terço deles (1,6 milhão) não utiliza a 

rede em função disso.
A falta de acesso em casa é um problema, 

pois a grande maioria dessa população 
(92%) acessa a internet de seu domicílio, 
ou da casa de amigos e parentes (83%).

A escola serve como local de acesso 
apenas para 32% das pessoas entre os 9 e 

os 17 anos.
Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, 78% 

utilizam a internet para pesquisas 
diversas. Já entre os menores, da faixa de 

9 a 10 anos, essa taxa é de 46%.

 



muito mais difícil para professores acompanharem os alunos e encontrarem

meios para resolver seus desafios e lacunas de aprendizagem.

Foi pensando neste cenário tão complexo e delicado que o Projeto UNO

Educação estruturou o Programa de Reforço Personalizado, uma solução

que permite um planejamento eficiente para a retomada das atividades e

que atende à sua realidade, à realidade da sua turma e à da sua escola. É o

UNO na volta com você!

Neste manual, você vai saber como mapear as habilidades dominadas ou não

em 2020 e montar um plano de ação que supra as necessidades dos alunos.

Mais que isso: que permita seu avanço no processo formativo tão logo o ano

comece.

Antes disso, porém, fica aqui um chamado da Unesco para o mundo pós-

pandemia que esperamos ver o quanto antes: fortalecer a educação como

um bem comum, como um baluarte contra as desigualdades.

Afinal, "na educação como na saúde, estamos seguros quando todos estão

seguros; nós prosperamos quando todos prosperam".                                   

Vamos juntos?
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Além do aumento da presença da 
tecnologia no aprendizado, uma 
pesquisa recente do DataFolha 
revelou que cresceu o envolvimento 
das famílias na rotina dos estudantes 
e a valorização dos professores. O 
ensino remoto também favoreceu um 
trabalho cotidiano com algumas das 
competências gerais da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
como a comunicação e a cultura 
digital. E, em tempos tão 
conturbados, não faltaram (e não 
faltarão) oportunidades para  
desenvolver empatia, cooperação, 
responsabilidade e cidadania com os 
estudantes, competências que 
podem fazer a diferença para que 
todos caminhem juntos em direção à 
superação dos desafios atuais. 
 
 



 
O Programa de Reforço 
Personalizado
 
 
Uma estratégia para garantir o desenvolvimento das 
habilidades essenciais e o nivelamento de alunos

                                     



 Construir pontes para avançar
O Programa de Reforço Personalizado parte da premissa de que, para planejar

o ano que está começando e garantir o aprendizado de todos, é preciso

identificar em que ponto cada aluno está em termos dos objetivos

programados para 2020. É preciso saber se as habilidades esperadas para um

ano escolar tão atípico foram assimiladas ou não.

Esse mapeamento do aprendizado é realizado por meio de uma avaliação

diagnóstica: seu objetivo é fazer com que os processos de ensino-

aprendizagem se orientem por dados concretos sobre os alunos e sobre seus

momentos de aprendizado.

Os resultados serão a fonte de orientação para um plano de reforço específico

para cada aluno e cada turma depois da aplicação da prova.
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Em consonância com o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE),

que preconizou que as escolas façam avaliações formativas e diagnósticas

para verificar o que foi de fato aprendido durante o período de isolamento de

2020, a proposta do UNO na volta com você foca em Leitura e Matemática,

eixos estruturantes para a escolarização como um todo. E aposta na riqueza

de o professor ter, ao mesmo tempo, a visão do todo e um olhar

individualizado para as eventuais fragilidades que o ano passado deixou no

aprendizado de seus alunos.

Além disso, identifica cada habilidade a ser reforçada logo na retomada das

aulas, de modo a garantir o aprendizado essencial esperado para o ano

escolar.

Com ferramentas simples e material didático que você já conhece, o

Programa de Reforço Personalizado é implementado em cinco passos. ada

uma dessas etapas para implementar o programa serão detalhadas neste

manual e em seus anexos. Veja a seguir um resumo.
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A Resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) 
que define orientações para o 
ensino em meio à pandemia 
homologada em dezembro de 
2020 estendeu o ensino remoto 
até dezembro de 2021 e 
aprovou a junção dos anos 
letivos de 2020 e 2021, 
recomendando que a avaliação 
e a recuperação da 
aprendizagem sejam feitas 
pelas escolas, de acordo com 
suas realidades. O CNE sugere 
também a utilização de mídias 
sociais de longo alcance 
(WhatsApp, Facebook, 
Instagram etc.) para estimular e 
orientar os estudos, pesquisas e 
projetos.
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Avaliação diagnóstica
 
 
 
Análise da situação da turma
 
 
 
Plano de ação personalizado
 
 
 
Reforço escolar no início do 
ano
 
 
Acompanhamento durante 
o ano

O Programa de Reforço 
Personalizado em cinco passos

Comece aplicando a avaliação diagnóstica na plataforma 
Pleno para ter uma "foto" do que foi aprendido no ano 
anterior.
 
 
Analise a situação da turma com base nos dados 
gerados pela plataforma e defina o que precisa ser 
reforçado e de que maneira.
 
Desenhe um plano de ação específico para as 
necessidades da sua turma e o contexto da sua escola.
 
 
Implemente o reforço escolar nos primeiros meses do 
ano, trabalhando com conteúdos do livro utilizado em 
2020 mapeados nos planos de ação. Quando achar 
pertinente, acrescente recursos digitais complementares. 
 
Acompanhe o progresso dos seus alunos durante o ano 
com as avaliações oferecidas pelo Projeto UNO Educação. 
 
 



 Componentes do programa

 | Programa de Reforço Personalizado 11

Livros e recursos didáticos

Programa de 
Reforço 

Personalizado

ManuaMal de uso 

Plataforma Pleno

-Coleções utilizadas em 2020 de Língua 
Portuguesa e Matemática
- Projetos e recursos adicionais aos livros 
didáticos.
 

- Plataforma de avaliação em que os 
alunos realizam uma avaliação 
diagnóstica online, com relatórios 
automáticos de resultados para os 
professores. 

Assessoria 
pedagógica

- Equipe especializada de coaches 
para utilização das plataformas de 
avaliação e elaboração do plano 
de ação e suporte ao longo do ano. 

Manual de uso

Planos de ação

- Material que detalha como aplicar as 
avaliações, fazer a análise dos resultados 
e montar o plano de ação personalizado 
com base nas questões e habilidades em 
defasagem.  

- 16 tabelas (uma para cada ano escolar 
e matéria) para o professor montar o 
plano de ação com indicação das 
páginas dos livros e a carga horária 
estimada conforme as habilidades em 
defasagem. Os planos estão anexos ao 
manual e em planilha Excel. 



Avaliações 
diagnósticas
Como a identificação das defasagens e lacunas 
tornou-se ainda mais crítica para planejar o ano 
escolar 
 

 



Conhecer para planejar
Acompanhar a evolução do aprendizado dos alunos sempre foi um objetivo

perseguido por professores e escolas. Mas depois de um ano tão desafiador, em

que todos os processos de ensino-aprendizagem foram alterados, identificar

como os alunos chegam para as aulas no começo de 2021, quais os

conhecimentos consolidados, os que eles precisam desenvolver e os que não

foram adequadamente assimilados torna-se ainda mais essencial. Em especial

porque cada criança e jovem teve uma experiência diferente com o

aprendizado a partir do momento em que a convivência com os colegas e os

professores mudou de endereço e se instalou no mundo digital.

Um instrumento capaz de contribuir para essa função, como já vimos, é a

avaliação diagnóstica. Com ela, podemos situar o grau de aprendizagem e

desenvolvimento dos estudantes, e identificar as habilidades e competências já

adquiridas, assim como as defasagens e lacunas que precisam ser trabalhadas

para a continuidade do processo escolar.

 

 

 

As avaliações diagnósticas do 
projeto UNO na volta com você 
foram idealizadas como ponto de 
partida para apoiar o professor 
na retomada de suas aulas. 
Afinal, é com base nas evidências 
geradas por esse diagnóstico que 
um plano de ação específico irá 
indicar como atender às mais 
diversas necessidades que 
alunos e turmas irão trazer para 
2021. 
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O que as avaliações 
irão mensurar?

As habilidades essenciais para 
domínio da compreensão leitora, 

de estratégia de cálculo e resolução 
de situações problema dos alunos 

do 2   ao 9   ano.
 

Entenda a lógica: 
para o 5   ano, por 

exemplo, as habilidades 
consideradas essenciais 

são as do 4   ano e o 
mesmo vale para todos 

os anos escolares. Isso 
permite a verificação de 

possíveis defasagens em 
temas importantes já 

trabalhados no material 
didático utilizado em 

2020.

o o

o

o

 

 

 

 

 

 

Selecionamos habilidades essenciais de Leitura e Matemática que os 

alunos de cada ano já deveriam ter desenvolvido e que deveriam ser 

capazes de demonstrar nos primeiros dias de aula. A seleção parte de 

uma análise detalhada da matriz de referência do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb) - em alinhamento com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) - e considera as especificidades de uma 

avaliação diagnóstica a ser aplicada no início do ano letivo do 2   ao 9  

 ano do Ensino Fundamental.

Os itens foram elaborados após uma curadoria dos gêneros textuais e 

assuntos matemáticos, visando avaliar o domínio da compreensão 

leitora, de estratégias de cálculo e resolução de situações-problema 

tendo em vista os conhecimentos prioritários para o início do ano letivo.

 

 

 

  

oo
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A plataforma Pleno
  

As avaliações diagnósticas de Leitura e Matemática estão disponíveis nessa

plataforma de avaliação online que permite o monitoramento da

aprendizagem. Ela foi criada para que você possa economizar tempo na hora de

aplicar as avaliações, sem ter de corrigi-las.

O processo começa com o agendamento das provas dentro do calendário

Pleno. Uma vez agendadas, as avaliações são ativadas para aplicação de

maneira automática, ficando disponíveis para os alunos na data e horário

selecionados. A resolução é feita na própria plataforma, de modo 100% online e

você pode acompanhar em tempo real o status de resolução pelos seus alunos.

Encerrada a aplicação, a correção acontece de modo automático e os relatórios

analíticos são gerados.

Pela observação do desenvolvimento dos estudantes da turma - e da

constatação de seus avanços e fragilidades - que um planejamento muito mais

assertivo poderá ser implementado.

 

 

 

VOCÊ SABIA?
 
O trabalho com a plataforma 
Pleno, ancorado na matriz de 
referência do Saeb, do Inep/MEC 
e referenciado nos objetivos de 
aprendizagem da BNCC, é 
estratégico para que alunos e 
professores se acostumem com o 
formato das avaliações externas 
e o olhar das habilidades. Num 
prazo de cinco anos, as escolas e 
os estudantes do 2   ao 9    ano do 
Ensino Fundamental deverão 
fazer parte da avaliação nacional 
da Educação Básica.
A partir de 2021, o Inep 
gradualmente estenderá a 
aplicação do Saeb a todos os 
anos do Ensino Fundamental, 
público e privado, exceto para o 1º 
ano. Trabalhar desde já com essa 
perspectiva ajudará o bom 
desempenho de todos.
 
 
 

oo
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Nesse sentido, a plataforma se configura como um importante

recurso para auxiliar no alcance dos objetivos de aprendizagem,

possibilitando devolutivas personalizadas dos resultados para os

alunos.

Além de uma análise ampla da situação geral da turma, os

professores podem também visualizar relatórios por aluno. A

plataforma permite ainda que o professor opte por ativar a

divulgação imediata do relatório gerado no próprio perfil do aluno

para que ele tenha acesso ao seu desempenho.

Ao final deste documento, no Anexo 1, você encontra explicações

detalhadas para aplicar as avaliações e visualiza, em imagens das

telas, como se dá todo o processo.

 

 

 

 

 

 

Conheça a 

plataforma Pleno
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Planos de ação
Uma vez diagnosticado o grau de domínio das 
habilidades essenciais, desenhe planos de ação  
personalizados

 



De olho nos dados
Tendo em mãos o mapeamento com os dados registrados na plataforma e organizados nos

relatórios, agora é hora de analisá-los e em seguida aliar a sua sensibilidade e o

conhecimento do aluno que só você tem e definir o seu plano de ação personalizado.

Neste bloco, vamos conhecer os relatórios gerados depois das avaliações diagnósticas e ver

como os dados registrados entram no desenho de um plano que atenda às necessidades da

sua turma e se necessário de um grupo de alunos com maior defasagem. Você encontra

explicações mais detalhadas sobre o acesso aos relatórios no Anexo 1.

Diversos relatórios na Pleno mostram os resultados da avaliação diagnóstica, mas para

analisar a situação da turma e dos alunos em defasagem e então transpor as informações

para o Plano de Ação Personalizado, o foco estará em dois deles:

 

 

 

 

   

1. Relatórios por itens

2. Relatórios por aluno > Objetivo 
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Nesse relatório, você poderá fazer a análise da
situação da sua turma tendo em vista cada uma das
questões da avaliação por meio de um percentual
de acerto. Isso permite que você veja com clareza as
habilidades já dominadas pela turma e aquelas em
que ela está defasada. Esse é um dos dados que
você terá de transpor para o plano de ação.

 

                                                 

                                     

 

 

 

 

 

 

1 - Relatórios por itens 2 - Relatórios por aluno > Objetivo
 

Quando quiser ter uma visão individualizada, esse
relatório mostrará a situação dos alunos em
defasagem por meio de seu percentual de acerto
em cada uma das habilidades avaliadas. Essas
informações também deverão ser transpostas para o
seu plano de ação nos casos em que o reforço for

para alguns alunos apenas, e não para toda a sala. 
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O passo seguinte à análise dos relatórios  é fazer o seu Plano de Ação
Personalizado,  de maneira a sistematizar e definir quais questões e habilidades
precisam ser revisadas.
Para montar o seu plano de ação, você precisará de: 
 
 
 
 
 
 
O modelo de plano de ação da próxima página mostra como foram pensados.
Além das habilidades já mapeadas para cada ano escolar e para cada área de
conhecimento, ha campos que você deve preencher com dados específicos da
sua turma. No Anexo 2, você encontra 16 planos de ação para trabalhar as
habilidades essenciais de Leitura e Matemática com alunos do 2   ao 9   ano.
 

 

2 Relatórios Pleno (Resultados por itens e por aluno > Objetivo) 

 
1 plano de ação impresso ou no Excel (escolha o modelo para 
o ano escolar e área do conhecimento que for trabalhar)

Para cada cenário, uma solução específica

Como todos os alunos vêm de um 
contexto de distanciamento tão 
prolongado, é importante que 
iniciem o ano com apoio para 
estudar o que não puderam 
aprender, de forma que possam 
avançar nos conteúdos planejados 
para 2021.
Os planos de ação levam no 
máximo 40 horas e a proposta é 
que o reforço seja feito quanto 
antes possível, seja incorporado à 
grade, seja no contraturno.



Habilidades mapeadas 
para iniciar o ano na 
matriz Saeb

Indicação das páginas do livro e do 
bimestre do livro para reforço no 
material didático do ano escolar 

anterior

Quantidade de aulas 
estimadas de reforço 
por questão avaliada Percentual de acerto da TURMA: 

preencha com dados gerados no 
RELATÓRIO RESULTADOS POR ITENS

Prioridade de cada 
habilidade como pré-
requisito para 2021

Plano de ação TURMA: verifique 
a proporção de alunos que 
erraram esta questão e avalie se 
pretende fazer uma revisão com 
toda a turma (preenchendo 
SIM) ou não (preenchendo NÃO)

Plano de ação ALUNOS 
EM DEFASAGEM:  para as 
linhas que você não 
pretende revisar com a 
turma toda, verifique no 
relatório por aluno se há 
alunos que erraram a 
habilidade destacada e 
preencha seus nomes se 
considerar que deve 
propor uma revisão 
específica para eles ou 
apenas SIM se tiver um 
grupo preestabelecido 
para fazer a revisão à parte 
do resto da turma.
 

Habilidades da 
BNCC 
relacionadas às 
questões  
avaliadas



 
Escolha o plano para o ano escolar e a área de conhecimento  com que você vai
trabalhar no Anexo 2. Você tem duas opções: pode clicar nos links que levam ao
arquivo digital, salvar o arquivo em Excel e digitar os dados específicos de seus
alunos ou então imprimir o plano selecionado a partir deste manual para preencher
à mão.
Uma vez preenchidos os campos com os dados dos relatórios, você terá uma tabela
mostrando, de forma clara e organizada, as habilidades que precisam ser reforçadas
usando o material didático do ano anterior. Além disso, verá  o tempo necessário
para que esse trabalho seja feito e quem (alunos, grupos de alunos ou a sala toda)
deverá ser incluído no programa.   
Instruções mais específicas de como fazer a transposição das informações da
plataforma para o plano de ação estão no Anexo 1.
Com seu plano de ação finalizado, organize suas aulas para trabalhar o programa de
reforço, conforme a quantidade de horas estimada. Lembre-se de orientar os alunos
para separarem o material didático utilizado em 2020 para que a revisão possa ser
feita pela retomada das páginas do livro indicadas no plano.
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Diferentes cenários 
para o reforço
Como adaptar uma estratégia de apoio à realidade da sua 
escola

 



 

Agora que você já conhece o UNO na volta com você e consegue vislumbrar o
que os planos de ação personalizados representam para a organização e a
efetividade do seu planejamento neste novo ano, veja alguns cenários
hipotéticos que podem surgir após a avaliação diagnóstica da turma, e as
sugestões para lidar com eles. Há uma  pluralidade de caminhos  para fazer
esse trabalho e é importante ter em mente que o material didático pode ser
ainda mais enriquecido com outros recursos educacionais. E que essa é a
chance para seus alunos garantirem o aprendizado em 2021 e, em muitos
casos, recuperarem a autoestima e a confiança.
Você pode optar por fazer a mesma revisão com todos os alunos da turma ou
propor atividades específicas para aqueles que estejam em defasagem em
relação à maioria dos colegas. Veja a seguir alguns cenários que podem surgir

das avaliações diagnósticas e ideias de possibilidades para atuar em cada um. 

 

 

 

 

 

Todos os planos de ação levam 
no máximo 40 horas para 
serem concluídos. Num cenário 
em que todas as habilidades 
de uma área do conhecimento 
precisam ser reforçadas, 
seriam cinco horas semanais 
(uma hora por dia) ao longo de 
dois meses. A sugestão é que 
tudo seja feito em fevereiro ou, 
se necessário, até março. Mas 
lembre-se: a estratégia aqui é 
"retroceder e avançar", ou seja: 
é preciso que os alunos 
tenham a chance de superar 
dificuldades do ano anterior, 
mas que vejam e aprendam 
coisas novas. Mais que isso: é 
preciso que passem a 
acreditar que podem aprender. 
Tudo isso mantendo 
desafiados e engaja-
dos aqueles que domi-
nam as habilidades 
essenciais de 2020.
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Cenários Sugestões de como organizar o reforço

Seu plano de ação é para uma 
turma com bom desempenho 
na avaliação mas defasagem em 
algumas habilidades essenciais 
com prioridade ALTA. 

Seu plano de ação é para uma 
turma com fraco desempenho 
na avaliação e muitas 
habilidades em defasagem.

Seu plano de ação é para uma 
turma muito heterogênea, na 
qual alguns alunos têm muito 
mais dificuldade que os outros.

Neste cenário, o reforço das habilidades  prioritárias deverá levar pouco tempo. Se a turma 
toda mostrar dificuldade nas mesmas habilidades, investigue os equívocos mais comuns 
entre os alunos e  adote estratégias distintas para retomá-las. 
Como são poucas habilidades a serem trabalhadas, vale a pena complementar com 
atividades diferentes e novas formas de abordar o conteúdo, incluindo recursos digitais e 
atividades em pares ou em grupos. 

Neste cenário, é importante conhecer os desafios encontrados pelos alunos em seus 
diferentes contextos familiares e de acesso ao ensino remoto para apoiá-los neste 
momento de retorno.  Priorize o trabalho com as habilidades de prioridade ALTA, que são 
as que têm mais impacto no aprendizado. Considere um tempo maior de reforço e 
distribua as aulas específicas para isso ao longo da semana, pelo menos uma hora por dia. 
Se a sua escola oferecer reforço no contraturno, a oportunidade é ótima para fazer a sala 
superar as lacunas identificadas e estar pronta para 2021. 

Embora este cenário pareça bastante desafiador, algumas estratégias podem funcionar 
muito bem. Dividir a sala em grupos considerando as necessidades de aprendizagem e o 
objetivo da atividade, sempre deixando claro o que é esperado dos alunos, traz bons 
resultados. Se optar por trabalhar em duplas, um bom caminho pode ser parear alunos com 
maior e menor dificuldade para que um possa ajudar o outro. Ou ainda fazer monitorias 
aluno-aluno, em que um colega dá apoio ao outro. 
Um grupo de alunos com maior necessidade de reforço pode ter, por exemplo,  um horário 
específico no contraturno como uma espécie de recuperação paralela. 
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Cenários Sugestões de como organizar o reforço

Neste cenário, os alunos podem fazer o reforço como tarefa de casa, mas é 
importante que tenham o contato inicial com o conteúdo a ser trabalhado 
na sua presença, possam esclarecer dúvidas com você e tenham feito 
exercícios similares aos que terão como desafio antes de levarem a tarefa 
para casa. Proponha dinâmicas de aprendizado colaborativo entre aqueles 
que precisam de reforço e ofereça sempre um cardápio variado de recursos 
e estratégias. Não deixe de envolver a família nesse processo de apoio e 
acompanhamento. 

Neste cenário, divida a sala em grupos, garantindo que os alunos com 
domínio das habilidades do ano anterior estejam juntos. Os outros grupos 
deverão reunir os alunos com dificuldades similares. Enquanto você faz o 
reforço com eles, proponha desafios novos aos primeiros, como estratégia 
para mantê-los desafiados e engajados na aprendizagem. E, depois de um 
ano usando tantos recursos digitais, considere incluir oportunidades para os 
alunos criarem conteúdos em formatos e linguagens diversas como parte 
das aulas de reforço. 

Seu plano de ação é 
para um número muito 
pequeno de alunos da 
turma.

Seu plano de ação  
inclui metade dos 
alunos da turma. 

 | Programa de Reforço Personalizado 26



Acompanhamento 
permanente em 2021
 
 
 

Porque a caminhada é mais rica com interlocução e 
apoio

 



 

Você já sabe que o Programa de Reforço Personalizado foi construído para
ajudar os alunos ainda desafiados com habilidades não dominadas de 2020.
Mas foi feito também para ajudar você, professor, a estar atento a todas as
necessidades da turma. E a seguir uma proposta simples e eficiente que
coloca o foco no que de fato precisa ser retomado, o que  facilita o seu
planejamento do ano. Por esse aspecto,  o programa é de fácil
implementação e deve começar tão logo as aulas sejam retomadas.
Mas o UNO na volta com você não para aí: além do Programa de Reforço
Personalizado, você terá acesso a outros recursos e ao acompanhamento
da assessoria ao longo do ano todo. Tudo para fazer de 2021 um ano em que
retorno às aulas e aprendizado de habilidades essenciais em Leitura e
Matemática sejam sinônimos para todos os seus alunos do 2     ao 9     ano.

Veja o que estará à sua disposição:
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Avaliações
 

Além da avaliação diagnóstica, o UNO também oferece diversas ferramentas de  
acompanhamento da aprendizagem ao longo do ano, como um banco de questões na 
plataforma Pleno em que os professores do Ensino Fundamental podem montar 
avaliações customizadas a qualquer tempo, conforme necessidade. Avaliações em TRI 
(teoria de resposta ao item) em momentos específicos da jornada escolar também estão 
disponíveis.

 
 

Toda a equipe de coaches do UNO está preparada para apoiar você no planejamento do 
programa de reforço personalizado no início do ano de 2021. Você poderá contar com 
suporte para utilização da plataforma Pleno, para análise dos resultados e lacunas de 
aprendizagem dos alunos e para elaborar o seu plano de ação personalizado.
Além disso,  a equipe está disponível para interlocução e suporte ao longo de todo o ano 
para o melhor aproveitamento dos recursos oferecidos e da proposta pedagógica. 

 

 
 

Assessoria



Como usar a 
plataforma Pleno
 

 

Anexo 1
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Como usar a  plataforma Pleno
Para acessar e aplicar a avaliação diagnóstica, entre no Portal UNO LMS, com
seu login e senha usuais. No menu lateral esquerdo, procure o banner da
plataforma Pleno e clique nele. Você será automaticamente direcionado para
o ambiente da plataforma, sem necessidade de fazer novo login.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uma vez no Pleno, o primeiro passo é selecionar o curso (ano escolar/turma)
para qual você deseja aplicar a avaliação diagnóstica. É possível clicar
diretamente no ano escolar/turma listados na tela de Início em Meus Cursos ou
ir para o menu lateral esquerdo e utilizar o combo de seleção Selecione o curso.
 

 

 

 

 

 

 

 

#C5A100#C5A100#C5A100
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Ao clicar no curso (ano escolar/turma), você pode conferir a lista de alunos vinculados.
 

 

 

 

 

 

 

 

O passo seguinte é selecionar a 
área do conhecimento para a 
qual deseja aplicar a avaliação. 
Clique diretamente na disciplina 
listada em Áreas ou vá ao menu 
lateral esquerdo e clique em
 Matemática ou Língua 
Portuguesa. 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar na área do conhecimento,
aparecerá o box com a avaliação
diagnóstica. Você pode visualizar todas as
questões da prova se clicar no nome da
avaliação antes de fazer o agendamento. Por
serem avaliações já predefinidas, as opções
de editar, substituir ou excluir as questões
inexistem. Você pode apenas visualizá-las por
meio dos botões Anterior ou Seguinte
passando de questão em questão.

 | Programa de Reforço Personalizado 34



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra opção de visualização das
questões é utilizar o box Itens,
clicando diretamente no número
da questão desejada. Para
encerrar a visualização, basta
clicar no botão Fechar visor.
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Para agendar a avaliação,
no box das Avaliações
Diagnósticas, clique no
combo de seleção Ações e,
na sequência, na opção
Agendar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você será direcionado 
para o calendário de 
avaliações e ali deve 
clicar no novo botão 
Agendar.  

 | Programa de Reforço Personalizado 36



Depois de clicar em Agendar,  habilite a avaliação diagnóstica no modal 
de agendamento que aparece. Nesse momento você irá selecionar as 
datas e horários em que a avaliação ficará disponível para os alunos. 
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Para configurar quando será o início da 
avaliação, clique no ícone de relógio do 
box Data de início.
 
 
Utilizando o calendário selecione o dia e 
depois, com as setinhas, o horário a partir 
do qual deseja que a avaliação fique 
disponível para os alunos. 
 

 

 

 

 

 Importante: a avaliação 
estará automaticamente 

liberada para eles a partir da 
data e do horário 

configurados, bastando que 
acessem a plataforma para 

conseguir responder.
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Repita o processo para
configurar a data e horário de
finalização da aplicação da
avaliação pelo box Data de
término.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O filtro Relatório ativo, se mantido habilitado, permite que os 
alunos tenham acesso ao seu resultado na avaliação 
imediatamente após terminá-la. Caso haja preocupação com 
a troca de informações entre eles sobre os resultados e/ou se 
você prefira mediar o feedback individual, recomenda-se que 
esse filtro seja desabilitado, deixando o botão na opção Não. É 
possível habilitar a visualização dos resultados pelos alunos 
após a conclusão definitiva da avaliação. 

 Importante: a avaliação 
ficará automaticamente 

inabilitada para os alunos a 
partir da data e do horário de 

término configurados, não 
sendo mais possível 

ter acesso a ela.
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Já para o filtro Selecionar alunos, recomenda-se
sua ativação em um possível cenário de
reagendamento da mesma avaliação. A
plataforma Pleno permite que a mesma avaliação
seja aplicada mais de uma vez para a mesma
turma. Isso deve ocorrer quando houver alunos
com ausência justificada que não tenham
conseguido realizar a primeira avaliação. Ativar
esse filtro, colocando o botão na opção Sim abrirá
a lista de alunos da turma para seleção daqueles
que poderão fazer a prova na nova data de
aplicação. Para tal, clique em Ativada na linha
correspondente ao nome dos alunos que não
conseguiram realizar a avaliação anteriormente.
Depois, proceda com as demais configurações
para o agendamento.
 

 

 

REAGENDAMENTO
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Concluído o agendamento, a avaliação aparecerá no calendário e ficará como
agendada no box das Avaliações Diagnósticas.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Na data e horário previstos para o início da
avaliação, os alunos deverão acessar a
plataforma Pleno pelo Portal UNO LMS. Ao
logarem, a avaliação diagnóstica estará
disponível para resposta logo na tela de Início
no box Avaliações em curso, bastando o aluno
clicar no botão Responder para iniciá-la.
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Ao clicar em responder, a avaliação
aparecerá para que os alunos a
respondam online diretamente na
plataforma. A tela em que eles fazem a
avaliação tem o mesmo formato daquela
em que o professor visualiza a prova
antes do agendamento, o que significa
que eles conseguem passar de questão
em questão utilizando os mesmos
recursos: box Itens, botão Anterior e/ou
botão Seguinte.
Para marcar a alternativa desejada, basta
os alunos clicarem na bolinha ao lado da
letra da alternativa (A, B, C ou D). É
possível apagar a marcação em uma
alternativa já selecionada utilizando o
botão Corrigir. Após responder a todas
as questões, os alunos devem clicar em
Finalizar.
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Enquanto os alunos respondem a avaliação, você
pode acompanhar o status de realização da prova
de cada um deles. Para tal, no box das Avaliações
Diagnósticas, em que a avaliação aparecerá com
em curso, clique no combo de seleção Ações e
em seguida em Relatórios.
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Ao clicar em Relatórios, aparecerá a
lista de alunos que está respondendo
à avaliação, aqueles que já a
concluíram e os que ainda não a
iniciaram. Essa tela é atualizada em
tempo real, refletindo o avanço dos
alunos.
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Uma vez que a avaliação tenha sido finalizada por todos os alunos ou que o
período de aplicação esteja encerrado, conforme data e horário configurados no
agendamento, aparecerá a palavra Fechado no box de Avaliações Diagnósticas,
não podendo mais a avaliação ser respondida pelos alunos. Lembrando que, caso
o período de aplicação se encerre e ainda existam alunos que não iniciaram a
avaliação, é possível reagendar utilizando o filtro Selecionar alunos para permitir
que eles realizem a prova em uma nova janela de aplicação.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importante: É a partir do 
momento em que a avaliação 

esteja finalizada de forma 
definitiva que os resultados da 
turma como um todo podem 

ser analisados.
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Relatórios analíticos da plataforma Pleno

Para acessar o relatório de Resultados por itens,
no box das Avaliações Diagnósticas clique no
combo de seleção Ações e em seguida em
Relatórios. Dentro de Relatórios, clique na aba
Resultados por itens (quarta aba).
 

 

A Plataforma Pleno oferece diferentes relatórios analíticos para leitura dos resultados da avaliação. Para
fins desse projeto, a análise da situação da turma e dos alunos em defasagem será feita em dois deles:
Resultados por itens e Resultados por aluno > Objetivo.   É com as informações registradas aqui que
você vai preencher campos do seu Plano de Ação Personalizado.  

 

 

 

 

 

 



    

É nessa tela que você fará a
análise da situação de sua
turma para cada uma das
questões da avaliação, por
meio do percentual de
acerto.
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Para acessar o relatório de
Resultados por aluno > Objetivo,
dentro da tela de Relatórios,
clique na aba de resultados por
aluno que apresenta uma setinha
(terceira aba).  Ao fazer isso, no
combo de seleção aberto, clique
na opção Objetivo.
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Aqui, você faz a análise da situação dos alunos em
defasagem por meio do percentual de acerto dos
estudantes em cada uma das habilidades avaliadas.
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Caso tenha desativado a visualização dos
resultados por parte dos alunos e tenha
interesse em habilitá-la, você poderá fazê-lo
neste momento.  Para isso, dentro de
Relatórios, clique no botão de seleção Ações
e, em seguida, na opção Ativar relatórios
para alunos.

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2
Planos de ação
 
 

 



 

O Plano de Ação Personalizado é um material de
apoio pedagógico desenvolvido para auxiliar os
professores na sistematização e definição de quais
questões e habilidades exploradas nas avaliações
diagnósticas precisam ser revisadas com a turma para
melhor aproveitamento dos alunos em 2021.
Para cada ano escolar do 2   ao 9   ano do Ensino
Fundamental e cada área do conhecimento, Língua
Portuguesa e Matemática, foi estruturado um plano
de ação contendo as informações ao lado dispostas
em colunas. Depois de conhecer cada uma delas, veja
a seguir os passos para montar seu plano. Na
sequência, mostramos como preencher os campos 8,
9 e 10, que trazem informações específicas para o seu
planejamento. 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

105

item
Ordenação da questão na 
avaliação.

Habilidades Saeb
 
Habilidades mapeadas para 
iniciar o ano na matriz 
Saeb.
 
 

Habilidades BNCC
Habilidades da BNCC 
relacionadas às questões 
avaliadas.
 

Livro 2020

Páginas do livro para reforço 
(considerando material didático do ano 
escolar anterior).
 

Bimestre 2020
Bimestre do livro para reforço 
(considerando material didático 
do ano escolar anterior).
 

Quantidade de aulas
Quantidade de aulas 

estimadas de reforço por 
questão avaliada.

Prioridade 2021
Prioridade como pré-
requisito para 2021.

Acerto turma
% de acerto da TURMA (a ser 

preenchido por você com base no 
relatório “Resultados por itens” do 

PLENO).
 

Plano de ação TURMA

Verifique a proporção de alunos que erraram 
esta questão e avalie se pretende fazer uma 

revisão com toda a turma (preenchendo SIM) 
ou não (preenchendo NÃO).

Plano de ação ALUNOS 
em defasagem

Para as linhas que você não pretende revisar com 
a turma toda, verifique no relatório por aluno se 
há alunos que erraram a habilidade destacada e 

preencha seus nomes se considerar que deve 
propor uma revisão específica para eles ou 

apenas SIM se tiver um grupo pré-estabelecido 
para fazer a revisão à parte do resto da turma. 

 o o
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Plano de Ação Personalizado

Passo 1: Selecione o arquivo  com 

ano escolar/área de conhecimento

Uma vez feita a avaliação diagnóstica, 
localize no Anexo 2 deste manual, ou no 
arquivo Excel enviado, a tabela do plano 

de ação correspondente ao ano escolar e 
área do conhecimento para qual deseja 

estruturar o programa de reforço.

Passo 2: Imprima ou salve o 

arquivo

. Imprima o plano de ação para 
preenchimento a punho ou salve o 
arquivo Excel em seu computador 

para digitação.

Passo 3: Acesse relatório de 

Resultados por item 

Acesse o relatório de acertos por 
questão (Resultados por itens) no 
Pleno e insira os resultados da sua 

turma para cada questão no 
plano de ação.

Passo 4: Selecione questões para 

revisão com a turma 

. Indique quais questões pretende revisar 
com a turma observando as colunas: habilidade 

SAEB, habilidade BNCC relacionada, % de 
acerto, prioridade para 2021 e tempo de aula. 
Note que para leitura, algumas habilidades são 
trabalhadas no mesmo texto/páginas do livro.

Passo 5: Acesse relatório de Resultados 

por aluno > Objetivo

Acesse o relatório por aluno e 
habilidade (“Resultados por 
aluno > Objetivo”) no Pleno.

Passo 6: Selecione alunos para reforço 

individual ou em grupo

Passo 7: Monte o seu calendário 

de reforço

Organize os horários para o 
programa de reforço 

personalizado, conforme a 
quantidade de horas estimada. 

Lembre-se que o reforço deve ser 
realizado no máximo até o mês de 

março.
 

 Indique no plano de ação quais 
alunos com defasagem devem fazer um 

plano de estudo individual ou em um 
grupo restrito, de forma complementar ao 

plano de reforço para a turma.
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Para preencher o campo com o percentual de acerto
da sua turma, no relatório Resultados por itens, localize
a coluna % de atingimento. Ela indica o percentual de
acerto de sua turma em cada uma das questões da
avaliação diagnóstica.
 
 
Copie esses dados manualmente ou digite-os na coluna
% de acerto da TURMA do plano de ação.
 



a

 

Lembre-se de que na Plataforma
Pleno é possível visualizar a íntegra

das questões. Após essa análise,
marque Sim na coluna Plano de

Ação TURMA para as questões que 
pretende

revisar e Não para as que irá
deixar fora do trabalho de

reforço coletivo.
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Quando terminar de preencher o percentual de todas as questões, você

poderá observar de forma ampla o desempenho da turma, tomando
também como referência as habilidades Saeb e as habilidades BNCC
relacionadas. É importante que você analise quais questões ficaram com os
menores percentuais de acerto e a quais habilidades elas estão associadas,
se há habilidades que foram avaliadas por mais de uma questão e, quando
isso ocorre, se a turma demonstrou fragilidade (ou não) em ambas as
questões.
Para determinar se a questão deve ser revisada com toda a turma, é
igualmente fundamental verificar a prioridade para 2021 e o tempo de aula
estimado para o reforço. Assim, você conseguirá adequar melhor seu
planejamento às necessidades dos estudantes de sua turma, ponderando o
tempo disponível para revisão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma vez definido o que precisará ser reforçado com toda a turma, é importante observar se há
alunos com dificuldades no desenvolvimento das   habilidades associadas às questões que não
serão revisadas coletivamente. Lembrando que as questões que não serão retomadas com toda a
turma são aquelas que você marcou com "Não" na coluna Plano de Ação TURMA na etapa
anterior. Para verificar possíveis situações de alunos em defasagem, acesse o relatório Resultados
por aluno > Objetivo. Nele, você conseguirá observar, no caso de cada aluno, de modo individual, o
percentual de acerto em cada habilidade avaliada. Passando o cursor pelos códigos das
habilidades, é possível ver a descrição textual delas.
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Os alunos com dificuldades nas habilidades que não serão revistas com
a turma serão aqueles que tiveram percentuais de acerto baixo nelas.
Para esses alunos, é possível optar por realizar um plano de estudo
individualizado ou trabalhar em pequenos grupos. Para marcar os
alunos que devem participar desse reforço mais intensificado, você
deve preencher na coluna Plano de Ação alunos com dificuldades o
nome daqueles a quem considera que deve propor uma revisão
específica para cada habilidade que esteja em defasagem ou apenas
preencher SIM se considera que a habilidade deve ser trabalhada com
um grupo preestabelecido de alunos com quem fará uma revisão em
separado do restante da turma. Assim, será mais fácil organizar o
programa de reforço.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com seu plano de ação 
finalizado, organize as aulas 
para trabalhar o programa de 
reforço, conforme a quantidade 
de horas estimada. Lembre-se 
de orientar os alunos para 
separarem o material didático 
utilizado em 2020, de maneira 
que a revisão possa ser feita 
pela retomada das páginas do 
livro indicadas no plano.
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Os planos de ação - Língua Portuguesa

2   ano

Para acessar as planilhas com os planos, é só clicar no círculo correspondente a cada ano escolar e a cada área 
de conhecimento. Os links levam diretamente ao plano de aula, que pode ser salvo em seu computador como 
arquivo em Excel. Nas próximas páginas, você verá os planos mapeados para cada ano escolar, do 2   ao 9   , 

para Língua Portuguesa, caso prefira imprimir.

3   ano

4   ano

5   ano

6    ano

7    ano 9    ano

8    anoo 

o 

o 

o o 

o

o

o 

 o  o

LP LP LP LP LP LP LP LP
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Clique na imagem à esquerda para acessar a pasta com todos os planos de Língua Portuguesa.PASTA UNO LP

https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/jpagliarelli_avaliaeducacional_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpagliarelli%5Favaliaeducacional%5Fcom%2FDocuments%2FPlanos%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20%2D%20UNO%20%2D%20L%C3%ADngua%20Portuguesa&originalPath=aHR0cHM6Ly8zNjVzYW50aWxsYW5hLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tL3BlcnNvbmFsL2pwYWdsaWFyZWxsaV9hdmFsaWFlZHVjYWNpb25hbF9jb20vX2xheW91dHMvMTUvZ3Vlc3RhY2Nlc3MuYXNweD9mb2xkZXJpZD0wMWI1ZDM1ZDQxYjA4NGIyYzkxZmE0YjViMzVhNjFlN2EmYXV0aGtleT1BZkUzOHZtNFU1Y2pXakZfQUQzclFjZyZleHBpcmF0aW9uPTIwMjMtMDEtMTJUMDMlM2EwMCUzYTAwLjAwMFomcnRpbWU9eHE2SG0zZTMyRWc
https://drive.google.com/file/d/1ayI7AGlUvc_o2JOrDPvzzHGxGOKgk1iN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj7X6jDTGIeIbhhugo8fTLsn8zbaKwd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URKoNEP4YFza36J3cfiZGdsY0ktzFIYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MXKfo0n4bTnFlkp2KTpENl-E-Dw_Mp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zN3QzzuEX8c5y2h4nnOyvtM04FvF65ZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_eXAjgO0TSZbL2w9rspfGTSBBkYXQ6Po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Er_I40My3_QtEGJfG1ms-B-N9cOiAEx7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHtPkjD1VB6pmME_6Q1HaexuqniqSNF_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E93v94qBcc0Gt3uHaNIckiovX_qXgaiL?usp=sharing


Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 2º ano do ensino fundamental.
 

 

LP 2   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 2º ano do ensino fundamental.
 

 

LP 3   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino fundamental. A seleção foi pensada para contemplar a progressão entre os anos escolares como um continuum desde a 
Matriz Saeb do 2º ano, com base na BNCC.
 
 

LP 4   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino fundamental.
 
 

LP 5   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino fundamental.
 
 

LP 6   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. A seleção foi pensada para contemplar a progressão entre os anos escolares como um continuum desde a 
Matriz Saeb do 5º ano, com base na BNCC.
 
 

LP 7   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 9º ano do ensino fundamental.
 

LP 8   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de leitura selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa do 9º ano do ensino fundamental.
 
 

LP 9   anooPrograma de reforço personalizado



Os planos de ação - Matemática

2   ano

Para acessar as planilhas com os planos, é só clicar no círculo correspondente a cada ano escolar e a cada área 
de conhecimento. Os links levam diretamente ao plano de aula, que pode ser salvo em seu computador como 
arquivo em Excel. Nas próximas páginas, você verá os planos mapeados para cada ano escolar, do 2   ao 9   , 

para Matemática, caso prefira imprimir.

3   ano

4   ano

5   ano

6    ano

7    ano 9    ano

8    anoo 

o 

o 

o o 

o

o

o 

 o  o

MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT

Clique na imagem à esquerda para acessar a pasta com todos os planos de Matemática.PASTA UNO MAT
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https://drive.google.com/file/d/10M1cGqqE2x3oEUBLezDv93Op90ft506M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hk7yToRv1W3ky5Z5XGtlO0oLOivIe1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w_U-l-edDtk6t1YyunKltJNMmLEuhCAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DFKEiLsaqGhDq54PwjxJXEgDRqfiCVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185zdhVybWhfi4bhyMK_BVYMbWZfUj6VG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_2xnfku16qmsOhzSqd246n5C3HZtx38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EjopdHlEBzsn73gS5ArUQuZYHir_SJMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpaYXXWbEkLfWpFJL0kn4fekhaLr58U4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bBP50bOG0pqGLIKImhu3jp3qQEoMnO-f?usp=sharing


Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 2º ano do ensino fundamental.
 

 

MAT 2   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 2º ano do ensino fundamental.
 

 

MAT 3   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 5º ano do ensino fundamental. A seleção foi pensada para contemplar a progressão entre os anos escolares como um continuum desde a 
Matriz Saeb do 2º ano, com base na BNCC.
 
 

MAT 4   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 5º ano do ensino fundamental.
 

MAT 5   anooPrograma de reforço personalizado



 

 

MAT 6   anooPrograma de reforço personalizado

Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 5º ano do ensino fundamental.
 
 



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 9º ano do ensino fundamental. A seleção foi pensada para contemplar a progressão entre os anos escolares como um continuum desde a 
Matriz Saeb do 5º ano, com base na BNCC.
 
 

MAT 7   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 9º ano do ensino fundamental.
 

 

MAT 8   anooPrograma de reforço personalizado



Habilidades essenciais de matemática selecionadas a partir da análise da Matriz de Referência do Saeb de Matemática do 9º ano do ensino fundamental.
 
 

MAT 9   anooPrograma de reforço personalizado




