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Módulo I 
Analisando o Boletim da ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objetivos: 

 

 Compreender o papel da Avaliação Nacional da 
Alfabetização ANA no contexto das avaliações de 
aprendizagem no ciclo da alfabetização; 

 

 Conhecer e compreender o boletim ANA divulgado nas 
escolas. 

 

 

 

•   



Conhecendo a ANA 



A ANA e o PNAIC 

O  Ciclo da Alfabetização  

 

Período necessário para que seja assegurado a cada criança o direito 
às aprendizagens básicas da apropriação da leitura e da escrita, e 
também à consolidação de saberes essenciais dessa apropriação, ao 
desenvolvimento das diversas expressões e ao aprendizado de outros 
saberes fundamentais das áreas e componentes curriculares 
obrigatórios. 



 

 O PNAIC 

 

 Compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito 
Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as 
crianças estejam alfabetizadas, em Língua Portuguesa e 
Matemática, até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do 
ensino fundamental. 

 Apoio aos sistemas públicos de ensino na alfabetização e no 
letramento dos estudantes até o final do 3º ano do ensino 
fundamental, em escolas rurais e urbanas. 

 



Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)  

 

 Produzir indicadores que contribuam para o processo de alfabetização 
nas escolas públicas brasileiras.  

 

Objetivos:   

 aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa 
e Matemática dos estudantes do 3º ano do E.F. das escolas públicas a 
partir dos resultados de testes de desempenho que medem a 
proficiência dos estudantes nessas áreas. 

 apresentar informações contextuais que informam sobre as 
condições em que ocorre o trabalho escolar e que possam subsidiar 
análise e reflexão dos resultados pelas escolas e a avaliação do 
cumprimento das orientações legais pelos sistemas. 

 “avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência (incluindo condições 
de oferta) do ciclo de alfabetização das redes públicas”. (Portaria 
482/2013, Art. 4º, Inciso I) 

 



Discutindo conceitos 

 Proficiência 

É a capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão 
em determinada área do conhecimento.  

 

 Equidade  

Equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada 
um, considerando e respeitando sua diversidade com o objetivo de 
garantir os seus direitos. 



 



 Eficiência 

Ser eficiente significa  atingir o resultado com um mínimo de perda de 
recursos, isto é, fazer o melhor uso possível do dinheiro, do tempo, 
materiais e pessoas. 

 Indicador 

indicador "é uma medida em geral quantitativa, dotada de significado 
social, usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 
acadêmica) ou programático (para a formulação de políticas)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANA: Instrumentos de Avaliação  

Testes de desempenho: buscam aferir os níveis de alfabetização e 
desempenho em alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (20 
itens sendo 17 objetivos de múltipla escolha e 03 de produção escrita) e 
alfabetização em Matemática (20 itens objetivos de múltipla escolha). 

 

Questionários Contextuais:   
 Direcionados aos professores e gestores das escolas.  
    Buscam informações: 
 a respeito das condições de oferta. 
 sobre as condições de infraestrutura; formação de professores; 

gestão da unidade escolar; organização do trabalho pedagógico, 
entre outras.   

Possibilitam que o poder público apoie de maneira mais direcionada 
as escolas com dificuldades e promova a disseminação de 
experiências pedagógicas exitosas. 

 



Discutindo conceitos 

 Alfabetização: é a apropriação do sistema de escrita, que 
pressupõe a compreensão do princípio alfabético, 
indispensável ao domínio da leitura e da escrita.  

 Letramento são as práticas e os usos sociais da leitura e da 
escrita em diferentes contextos. (BRASIL. INEP, 2012) 

 Alfabetização em Matemática pode ser conceituada como: 

O processo de organização dos saberes que a criança traz de 
suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de Alfabetização, 
de forma a levá-la a construir um corpo de conhecimentos 
matemáticos articulados, que potencializem sua atuação na 
vida cidadã. (BRASIL. MEC/SEB, 2012, p. 60) 

 

(ANA: Documento Básico, 2013, p. 9-10) 



Análise do Boletim da ANA 

Além de aferir os níveis de proficiência em leitura, escrita e 
matemática a ANA apresenta indicadores contextuais que informam 
sobre as condições em que ocorre o trabalho escolar (Nível 
socioeconômico e  formação docente) 

 

Nível Socioeconômico (NSE):  

 Possibilita situar o público atendido pela escola em um nível social 
apontando o padrão de vida referente a partir da renda familiar, 
escolaridade dos pais, da posse de bens e da contratação de 
serviços pela família dos estudantes.  

 Possibilita a contextualização do desempenho das escolas e 
também a localização do seu esforço na realização do trabalho 
educativo. 

 Categorias: muito baixo, baixo, médio baixo, médio, médio alto, alto 

e muito alto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quadro: Descrição dos Níveis socioeconômicos dos alunos. Descrição  

Nível I - Até 30: Este é o menor nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua 

casa bens elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones 

celulares e um banheiro; não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal é de até 1 salário 

mínimo; e seu pai ou responsável nunca estudou e sua mãe ou responsável ingressou no ensino 

fundamental, mas não o completou.  

Nível II - (30;40]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 

como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares e um banheiro; 

bem complementar, como videocassete ou DVD; não contratam empregada mensalista; a renda familiar 

mensal é de até 1 salário mínimo; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) ingressaram no ensino 

fundamental, mas não o completaram.  

Nível III - (40;50]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 

como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares e um banheiro; 

bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas e computador (com ou sem 

internet); não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal está entre 1 e 2 salários 

mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) ingressaram no ensino fundamental, mas não o 

completaram.  

Nível IV - (50;60]: Já neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens 

elementares, como um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares, um banheiro e, agora, dois 

ou mais televisores em cores; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar 

roupas e computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone fixo e um 

carro; não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal está entre 1 e 2 salários mínimos; e 

seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram o ensino fundamental, podem ter concluído ou não o 

ensino médio, mas não completaram a faculdade. 



 

 

 

 

 

 

 

Nível V (60;70]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo maior 

de bens elementares; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas e 

computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone fixo, um carro, além 

de uma TV por assinatura e um aspirador de pó; não contratam empregada mensalista; a renda familiar 

mensal é maior, pois está entre 2 e 12 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) 

completaram o ensino fundamental, podem ter concluído ou não o ensino médio, mas não completaram 

a faculdade.  

Nível VI (70;80]: Neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo 

alto de bens elementares; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas e 

computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone fixo, uma TV por 

assinatura, um aspirador de pó e, agora, dois carros; contratam, agora, empregada mensalista; a renda 

familiar mensal é alta, pois está acima de 12 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) 

completaram a faculdade e podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação.  

Nível VII - Acima de 80: Este é o maior nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há 

em sua casa um quantitativo alto de bens elementares, como duas ou mais geladeiras e dois ou mais 

televisores em cores, por exemplo; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de 

lavar roupas e computador (com ou sem internet); maior quantidade de bens suplementares, tal como 

três ou mais carros e duas ou mais TVs por assinatura; contratam, também, empregada mensalista; a 

renda familiar mensal é alta, pois está acima de 12 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou 

responsáveis) completaram a faculdade e podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação.  



Importante! 

Processos de ensino e de aprendizagem, em 
sociedades que apresentam desigualdades 
sociais são influenciados (mas não 
condicionados) pelas posições dos públicos 
atendidos na hierarquia social, explicitadas 
por seu padrão de vida.  (INEP) 



Formação docente:  

 Avalia o cumprimento das orientações legais ao classificar os 
docentes segundo a adequação de sua formação inicial à disciplina 
e etapa de atuação na educação básica.  

 Oferece o percentual de disciplinas que são ministradas por 
professores com formação adequada, ou seja, o percentual de 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que são regidas por 
professores com Licenciatura em Pedagogia/Normal/Superior, 
Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa ou Licenciatura em 
Matemática 

 

 

 
 

Para mais informações sobre dados contextuais da 
escola acesse o Portal do Inep e o site QEdu 



Participação: Apresenta dados da participação dos estudantes de cada 
instituição de ensino organizados por:  

 Estudantes previstos: calculados a partir dos dados do Censo de 
matrícula no 3º ano do E.F 

 Estudantes Presentes: Dos estudantes previstos, quantos estavam 
presentes no dia da aplicação das provas. 

 Estudantes presentes válidos: Dos estudantes presentes, quantos 
responderam a três ou mais questões dos testes objetivos. 

 



Os Resultados da ANA: Proficiência e Níveis  

Os testes da ANA são construídos a partir de matrizes de referência, 
que medem a proficiência dos estudantes do 3º ano do E.F. nas áreas 
de leitura, escrita e matemática. 

  
 
Os resultados dos testes possibilitam situar os estudantes 
avaliados em níveis de acordo com escalas (Escalas de 
Proficiência) construídas para cada uma das áreas avaliadas. 
Estas escalas são compostas por quatro níveis progressivos e 
cumulativos. A partir dos resultados dos estudantes é 
possível inferir quais habilidades eles já dominam e quais 
ainda necessitam ser desenvolvidas, subsidiando assim a 
atuação de professores e gestores. 

 
 



Escala de Proficiência 
Leitura 

 



Discutindo conceitos 
Matriz de Referência  apresenta o objeto de uma avaliação e é formada 
por um conjunto de descritores que mostram as habilidades que são 
esperadas dos alunos em diferentes etapas de escolarização e passíveis 
de serem aferidas em testes padronizados de desempenho. É construída a 
partir de estudos das propostas curriculares de ensino, sobre os currículos 
vigentes no país, além de pesquisas em livros didáticos e debates com 
educadores em atividade nas redes de ensino e especialistas em 
educação. (CAEd http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-
exemplo/matriz-de-referencia/) 

IMPORTANTE! 

As Matrizes de Referência não esgotam o conteúdo a ser trabalhado 
em sala de aula e, portanto, não podem ser confundidas com 
propostas curriculares, estratégias de ensino ou diretrizes 
pedagógicas, ou seja, com a Matriz de Ensino. 



Descritores são os elementos que descrevem as habilidades que serão 
avaliadas nos itens. É o detalhamento de uma habilidade cognitiva, 
relacionada a um conhecimento esperado em determinado contexto. 
Refere-se a um conjunto de conhecimentos passíveis de serem avaliados 
em uma avaliação de larga escala. 

Obs: Na Matriz de Referência da ANA o descritor é chamado de habilidade. 

 

Um descritor apresenta sempre a seguinte estrutura: 
 

 Verbo de ação: descreve a operação mental a ser efetuada.  

Ex: Identificar o assunto de um texto 
 

 Objeto  do verbo de ação: especifica o direcionamento da operação 
mental.  

Ex: Identificar o assunto de um texto. 
 

 Complemento: contextualiza a forma de desenvolvimento da 
operação mental.  

Ex: Identificar o assunto de um texto.   

 

 



Matriz de Referência  
Matemática 

 



Habilidade e modelo de itens de avaliação 

 Eixo Estruturante: Escrita 

 Habilidade:H12. Produzir um texto a partir de uma 
situação dada 



 
A importância dos resultados e indicadores 
da ANA 

 A consideração dos fatores contextuais de condição de oferta ajuda a 
fornecer explicações sobre o desempenho dos alunos,  

 Evita análises equivocadas e que legitimam a lógica da competição e dos 
ranqueamentos (que pouco colaboram para mudanças nos contextos 
educacionais).  

 O processo de alfabetização possui especificidades que devem encontrar 
sua justificativa, em geral, no contexto no qual a escola está inserida, nos 
seus processos de gestão e qualificação docente.  

 Oferecer subsídios para a orientação das práticas pedagógicas, para o 
projeto político-pedagógico, para os processos de gestão e para o 
acompanhamento do trabalho de alfabetização.  

 Busca-se, com isso, qualificar a apresentação dos dados, respeitando o 
processo de cada instituição escolar, a comunidade em que está inserida 
e os diversos indicadores que podem contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação básica, em geral, e do processo de alfabetização, 
em particular. 



“...Temos o direito a ser iguais quando a 
nossa diferença nos inferioriza; e temos o 
direito a ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça 
as diferenças e de uma diferença que não 
produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades”.  

 

Boaventura de Sousa Santos.  


