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O projeto tem como objetivo identificar descritores de Língua Portuguesa da Prova Brasil
prioritários para realização de ações de melhoria da proficiência dos alunos do 5o ano do ensino
fundamental em Campos dos Goytacazes. Para tal, inicialmente foram identificados os
descritores com base na matriz de referência do ensino fundamental (5º ano). A seguir, foi
elaborado um questionário contendo os descritores para captar a percepções dos entrevistados
quanto ao grau de importância e de facilidade de ensino, sendo adotada uma escala de Likert.
O questionário foi aplicado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, sendo convidados todos os
docentes de 5º ano da rede municipal de ensino, dos quais 103 compareceram. Após a
tabulação dos dados, foram obtidas as médias e erros-padrão por descritor. Posteriormente,
foram coletados os índices de acerto e de erro por descritor em Campos dos Goytacazes na
última Prova Brasil. Foram obtidos, então, os índices de prioridade de cada descritor, que foi
calculado pela média do índice de erro, dos graus de importância e de facilidade de ensino.
Identificou-se como prioritários os descritores: D1- Localizar informações explícitas em um texto;
D6- Identificar o tema de um texto; D15- Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação; D11- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; D14- Identificar efeito de
sentido da pontuação e outras notações. Desta forma, conclui-se que foi possível selecionar
descritores com base na proficiência e nos graus de importância e facilidade de ensino que
poderão subsidiar a realização de estratégias de melhoria da proficiência dos alunos do
município na Prova Brasil.
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