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Resumo:  
O presente trabalho relata intervenções em turmas de 8ª série de uma das escolas atendidas 

pelo Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, do Instituto Federal Farroupilha – 

Campus São Borja/RS, buscando melhores resultados na Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Anresc. Esta, também chamada de Prova Brasil, é um dos 

instrumentos do Governo Federal que avalia a educação básica no país. Primeiramente, foi 

aplicado um teste de sondagem, semelhante à Prova Brasil e, a partir dos resultados, 

propôs-se desenvolver atividades de reforço envolvendo conteúdos já estudados ao longo 

do Ensino Fundamental em que os alunos apresentaram maiores dificuldades.  
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1. Introdução  
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Conhecidos os baixos índices de candidatos nos vestibulares para Licenciaturas e o 

desinteresse em ingressar na docência por grande parte dos jovens, observa-se uma 

preocupante carência de professores, nas mais diversas áreas. Surge, então, a necessidade 

de iniciativas visando modificar tal situação, de modo que a docência seja uma opção de 

futuro profissional. 

Nesse sentido, tem-se o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

Pibid, que oferta bolsas a estudantes de cursos superiores de Licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência. Tais projetos, desenvolvidos pelas instituições de ensino 

superior em parceria com escolas da rede pública, resultam na inserção dos acadêmicos no 

meio escolar, antes mesmo de concluída a graduação. 

Além de proporcionar o primeiro contato do licenciando com a sala de aula, a 

participação no Programa possibilita a ele a identificação – ou não – com a profissão, bem 

como a vivência da rotina escolar. Positivamente, também, há o reconhecimento prático 

dos assuntos estudados na graduação como, por exemplo, os instrumentos utilizados pelos 

órgãos públicos para avaliar a educação e como o professor pode preparar seus alunos para 

obter bons resultados. 

2. Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc  

Realizada a cada dois anos, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc, 

também denominada de Prova Brasil, compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

– Saeb, tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. 

Consiste em uma prova com questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua 

Portuguesa – com foco na leitura – e em Matemática – com enfoque na resolução de 

problemas – elaboradas a partir de uma matriz de referência, aplicada a alunos da 4ª 

série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. Sua importância 

dá-se pelo fato de que a média da Prova Brasil compõe o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – Ideb do município, como divulga o Instituto Nacional de Educação e 

Pesquisa Anísio Teixeira - Inep (2014): 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) [...] representa a 

iniciativa pioneira de reunir num só indicador dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações. [...] O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
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aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a 

Prova Brasil – para os municípios.  

 

Também se utilizou de dados da Prova Brasil do ano de 2011:  

Tabela 1: Médias da Prova Brasil em 2011 

Nível Média em Matemática/Séries finais do EF 

Brasil 323,4 

Rio Grande do Sul 256,6 

São Borja 236,8 

Escola 265,9 

 

3. Desenvolvimento do trabalho 

O desenvolvimento do trabalho deu-se junto a duas turmas de oitava série de uma 

das escolas atendidas pelo Pibid, cada uma com cerca de 25 alunos. A convivência com 

estes dois grupos; a troca de experiências com a professora regente das turmas; a 

comparação da média da escola com a média nacional na edição de 2011 da avaliação e a 

iminência da Prova Brasil em 2013 apontaram para a necessidade de retomar assuntos das 

séries anteriores. Para tanto, foi aplicado um simulado, com questões nos moldes das da 

Prova Brasil, cujo resultado nortearia o trabalho de revisão de conteúdos, tomados aqueles 

em que os estudantes apresentaram maiores índices de erro. De um total de 27 questões 

apresentadas como forma de sondagem, a média de acertos foi de 10,5 e os tópicos com 

mais erros foram: operações com números inteiros, decimais e fracionários; 

reconhecimento de ângulos e suas relações em figuras planas e porcentagem e regra de 

três. 

Utilizando a abordagem da resolução de problemas, pois “essa opção traz implícita 

a convicção de que o conhecimento matemático ganha significado, quando os alunos têm 

situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução” 

(BRASIL, 2008, p. 106), propôs-se o trabalho em dois períodos semanais de Matemática, 

além de monitorias em turno inverso. 

Fonte: Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira de consulta aos resultados da Prova Brasil. 
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Figura 01: Explicação das operações com frações. 

 

Figura 02: Alunos estudando em grupo. 
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Figura 03: Estudo da área de figuras planas 

 

4. Avaliação dos alunos 

Ao término das monitorias e após a aplicação da Prova Brasil, foi proposto aos 

alunos que respondessem, anonimamente, a uma pergunta referente à importância do 

trabalho de reforço e que deixassem sugestões para futuras atividades semelhantes. Dentre 

todas as resposta, destacam-se: 

Pergunta 1: De que maneira as monitorias de Matemática auxiliaram você durante 

a resolução da Prova Brasil? 

Figura 04: Resposta do aluno 1 à pergunta 1. 
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 Figura 05: Resposta do aluno 2 à pergunta 1. 

 

 
Figura 06: Resposta do aluno 3 à pergunta 1. 

 

 
Figura 07: Resposta do aluno 4 à pergunta 1. 

 

Figura 08: Resposta do aluno 5 à pergunta 1. 

 

 

Figura 09: Resposta do aluno 6 à pergunta 1. 

 

 Pergunta 2: Quais sugestões você daria para monitorias futuras referentes à Prova 

Brasil? 
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Figura 10: Resposta do aluno 1 à pergunta 2. 

 

 Figura 11: Resposta do aluno 6 à pergunta 2. 

 

 
Figura 12: Resposta do aluno 2 à pergunta 2. 

 

 
Figura 13: Resposta do aluno 4 à pergunta 2. 

 

 
Figura 14: Resposta do aluno 5 à pergunta 2. 

 

 
Figura 15: Resposta do aluno 3 à pergunta 2. 

 

 
Figura 16: Resposta do aluno 7 à pergunta 2. 
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5. Resultados e conclusões 

Desde o início das atividades, com a avaliação de sondagem e durante a realização 

das monitorias, umas das maiores dificuldades foi convencer as turmas da importância 

de realizar a Anresc de maneira séria e responsável. Como se trata de uma avaliação 

que não compõe a nota do trimestre, inicialmente, alguns expressavam seu pensamento 

de que bastava simplesmente marcar qualquer alternativa. Assim, tentando alcançar o 

máximo de estudantes possível, foi explicado que as médias da Prova fornecem dados a 

níveis nacionais, de modo que é possível, por exemplo, visualizar desigualdades 

educacionais em diferentes regiões do Brasil e corrigi-las. Com isso, boa parte 

demonstrou interesse e empenho, participando ativamente de todas as atividades.  

Outra necessidade percebida foi a de retomar boa parte dos conteúdos de séries 

anteriores, como explicitam as respostas dos alunos 1, 3 e 6 à primeira questão 

proposta. Daí emerge a importância do professor não trabalhar isoladamente uma 

matéria, mas sempre agregar um novo conhecimento àqueles já assimilados 

previamente, pois o aluno esquece com facilidade o que não lhe faz sentido ou que não 

utiliza com frequência. 

Em relação às opiniões dos estudantes participantes das monitorias, percebe-se que 

elas foram importantes para a maioria. Baseando-se na matriz de referência, tópicos e 

descritores da Prova Brasil, foi possível focar o trabalho, de modo que vários alunos 

relataram facilidade ao resolver questões devido à retomada de conteúdos. Dentre as 

principais sugestões, foi citado o trabalho com jogos e/ou brincadeiras relacionadas à 

Matemática, pois foram trabalhados apenas exercícios de fixação após a explicação no 

quadro-negro, podendo ser usado também outras metodologias. Também se destaca 

uma maior participação dos colegas, visto que nenhuma das turmas envolvia-se 

inteiramente nas monitorias em turno inverso. 

Quanto às sugestões colocadas como resposta à pergunta 2, principalmente pelos 

alunos 1, 2, 4, 5 e 7, foram citados o uso de jogos durante as aulas e o desenvolvimento 

de atividades mais dinâmicas e criativas, visto que o uso de outras metodologias podem 

contribuir na aprendizagem de uma maneira mais lúdica. 
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Embora os resultados concretos sejam mensurados apenas após a divulgação das 

notas da Prova Brasil, todo o trabalho é compensado pelas palavras positivas dos 

alunos ao contribuir com suas opiniões. Outra colaboração positiva está na retomada de 

temas de suma importância para as séries futuras, sendo que a revisão não teve 

utilidade apenas para a Anresc, mas, também, auxiliará na Matemática do Ensino 

Médio, cujo bom desenvolvimento depende de uma base sólida no Ensino 

Fundamental. 
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