A Escala de Proficiência Interativa foi desenvolvida como Produto
Educacional da dissertação de mestrado intitulada “Uma Investigação Sobre a
Compreensão de Professores de Matemática dos Resultados do
SIMAVE/PROEB”.
Esta escala tem o objetivo de auxiliar professores e aos demais
interessados em compreender os resultados das avaliações em larga escala a,
de uma forma mais fácil, entender a escala de proficiência que foi um dos
tópicos levantados pela pesquisa que mais apresentam dificuldade de ser
entendido.
Esta escala foi desenvolvida tendo como base as Revistas de
Resultados do SIMAVE/PROEB 2012 e que foram desenvolvidos pelo CAEd.
Ela proporciona ao professor uma leitura mais rápida e clara da escala de
proficiência, uma vez que nela estão compiladas as informações da Revista de
Resultados. Lembramos aqui que não estão presentes todas as informações
da Revista, somente aquelas ligadas à escala de proficiência.
A criação desta escala foi baseada em uma escala já desenvolvida pelo
CAEd em anos anteriores.

Como usar a Escala de Proficiência Interativa

Passo 1 - Abra o arquivo executável.
Passo 2 – Aparecerá uma mensagem e você deverá clicar em “ok”.¹
Passo 3 – Digite, no canto superior esquerdo da tela, a proficiência média de
sua escola.
Passo 4 – Será gerada uma reta sobre a escala indicando onde a proficiência
média de sua escola se encontra localizada.
Passo 5 – Posicione a seta sobre os quadradinhos e você verá os textos
referentes às competências desenvolvidas pelos alunos de sua escola em cada
etapa de escolaridade.

*Aqui vale ressaltar que a escala é única para as três etapas de escolaridade
avaliadas (5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º
¹Esta mensagem aparece, pois o produto foi desenvolvido em uma plataforma paga no
formato de teste. No entanto, não irá interferir na execução do mesmo.

ano do ensino médio) variando no grau de complexidade, ou seja, a cada etapa
de escolaridade o aluno desenvolve melhor as habilidades.
**Os textos dos padrões de desempenho são separados por etapa de
escolaridade e foram indicadas habilidades ilustrativas das desenvolvidas pelos
alunos na etapa em questão, uma vez que os textos ficariam muito longos e
inviáveis de serem apresentados.
***Na leitura da escala é importante saber que os alunos desenvolveram as
habilidades referentes aos quadradinhos em que a reta está passando e
também todas as habilidades dos quadradinhos anteriores posicionados à
esquerda da reta.
****Os quadradinhos à direita de onde a reta com a proficiência média da
escola está posicionada também podem ser lidos. No entanto, as habilidades
que foram desenvolvidas em cada competência são somente as localizadas à
esquerda da reta.

