Monitoring Diagnostic at Home – Portuguese version

Guia para os Pais de
Como Administrar e Monitorar as Avaliações Diagnósticas em Casa

Visão Geral

O SDPBC administra avaliações diagnósticas que se alinham e refletem as avaliações
padronizadas do Estado da Flórida. Uma Avaliação Diagnóstica é um tipo de avaliação
diferente dos testes criados pelos professores. As próximas Avaliações Diagnósticas
serão feitas em casa. É importante não ajudar o seu filho a responder as perguntas em
uma Avaliação Diagnóstica, mas o incentivar para ter certeza que as informações
recebidas revelem com precisão o que seu filho sabe e o que ainda precisa aprender.
Aqui está uma lista do que pode fazer para ajudá-lo:
Recomendações:

1.
Familiarize-se.
Como essa avaliação é diferente? As Avaliações Diagnósticas são planejadas para
serem usadas apenas com o propósito de ensino. As avaliações servem para direcionar
as aulas e ajudar os professores com lições personalizadas em sala de aula. As
Avaliações Diagnósticas serão usadas para determinar se há necessidade de
recuperação ou complementação para um ensino intencional com os alunos. As
avaliações diagnósticas se usadas e administradas apropriadamente, proporcionarão um
ambiente de aprendizado produtivo para os alunos e vão assegurar que eles tenham
domínio dos critérios exigidos para que alcancem o nível de proficiência da série cursada.
As esferas de pontuação são analizadas pelos professores e ajudam a identificar o nível
de desempenho exato de seu filho dentro de uma variedade de habilidades e padrões
requisitados para cada série.
Por que meu filho está sendo solicitado a se submeter a esta avaliação em casa?
O objetivo desta avaliação não é dar nota ou pontuação. Os resultados desta avaliação
Diagnóstica permitirão ao professor de seu filho tomar decisões informadas pertinentes
ao aprendizado individualizado e da turma em geral.
2.

Organize-se.
 Estabeleça um horário e local para seu filho fazer a Avaliação Diagnóstica.
Cada Avaliação Diagnóstica (teste) de qualquer matéria será administrada em

casa em um ambiente de ensino a distância e deve levar um total de 90 minutos
para ser concluído.
Lembre-se que os diretores/escolas avisarão aos pais a respeito das datas e
horários.
o Para alunos mais novos, (de 3ª a 5ª série), sugerimos que dividam esse
tempo em duas sessões mais curtas.
o Para alunos maiores, (da 6ª série e acima), planeje de acordo e permita
breves intervalos.
 Tenha certeza que tem a informação para fazer o login fornecida pelo
professor de seu filho.
 Tenha papel e lápis para seu filho. Seu filho vai precisar papel para rascunho
para solucionar problemas na Avaliação Diagnóstica de Matemática (teste de
matemática) e pode achar útil fazer anotações durante partes da Avaliação
Diagnóstica de Leitura (teste de leitura). Além disso, o professor pode pedir a seu
filho para demonstrar como ele(a) solucionou um problema ou achou a resposta.
3.

Prepare e Incentive o seu Filho.
 Explique a seu filho que ele está se submetendo à Avaliação Diagnóstica para
determinar o quanto ele compreende o que foi ensinado de acordo com as
informações medidas por um Padrão Estadual. Mantenha-o motivado e
incentive-o para que faça o melhor.
 Explique a seu filho que haverá perguntas nas avaliações Diagnósticas que ele
poderá achar difíceis, mas assegure-o de que não há problema em selecionar a
resposta que ele achar melhor e prosseguir quando uma pergunta parecer muito
difícil.

4.

Monitore Ativamente o Seu Filho
 Monitore e incentive ao seu filho durante a Avaliação Diagnóstica. Lembre a
seu filho para solucionar as questões de matemática em um papel (mostrar o
trabalho). Se perceber que seu filho está ficando cansado, frustrado ou
respondendo apressadamente às perguntas, ofereça um incentivo e sugira que
ele pule aquele problema e volte para ele mais tarde, ou sugira que faça uma
pausa. Lembre-se de que ele precisa se automonitorar em relação ao tempo da
avaliação, para que possa concluí-lo dentro de 90 minutos
 “Não ajude” seu filho a responder as questões das Avaliações Diagnósticas,
pois isso NÃO vai medir realisticamente se seu filho compreende o critério. Isto dá
ao professor uma informação falsa que torna difícil a recuperação e
complementação do aprendizado individualizado.

5.

Confirme se ele concluiu toda a avaliação.
 Verifique se o seu filho concluiu toda a Avaliação Diagnóstica (teste). Após
o envio da avaliação seu filho verá uma mensagem na tela indicando que ele
concluiu a avaliação com êxito. Se houver alguma dúvida quanto ao seu filho ter

concluído a avaliação (test) ou se ele enviar por engano, entre em contato com o
professor imediatamente. Confirme se o seu filho fez o logoff após concluir o teste.

Dicas para as Avaliações:
•
•
•
•

Tenha certeza de que ele tenha uma boa noite de sono e tome um café da
manhã nutritivo.
Procure ter uma manhã sem estresse.
Incentive o seu filho para que faça o melhor e use suas próprias estratégias.
Por último, entre em contato com o professor, caso tenha alguma pergunta ou
algo lhe preocupe.
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