




Vamos falar do IDEB 





Resultados que 
transformam 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

(PE) 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

IDEB 5,2 Meta do Município 4,5 

SALVADOR (BA) 

IDEB 5,3 Meta do Município 4,5 

TIANGUÁ (CE) 

IDEB 6,1 Meta do Município 4,8 

ATIBAIA (SP) 

IDEB 7.3 Meta do Município 6,6 

ICONHA (ES) 

IDEB 6,6 Meta do Município 6,0 



PROJETO APROVA BRASIL 

O APROVA BRASIL é um Projeto de intervenção direcionada, pois trata de forma específica 

a competência leitora e a competência matemática. Pautado nas matrizes de referência 

do Saeb, propostas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/ MEC), o Projeto é composto por: 

 

• Um conjunto de cadernos destinados aos estudantes, do 2º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental; 

• Guias de Orientações e Recursos Didáticos para os educadores;  

• Um Programa de Formação Docente. 

• Plataforma virtual para gestão e monitoramento das aprendizagens. 



Objetivos 

Desenvolver Auxiliar 

Equiparar Impulsionar 

nos estudantes a competência 
matemática e a competência leitora, 
contribuindo para que os alunos 
tenham bons resultados na Prova 
Brasil e  em exames estaduais e 
municipais 

as redes de ensino na implementação de 
ações pedagógicas voltadas à melhoria 
da qualidade do ensino, com foco em 
língua portuguesa e matemática 

os alunos de uma mesma escola e da 
rede de ensino com relação ao 
domínio de competências esperadas 
em língua portuguesa e matemática. 

o desempenho da rede de ensino nas 
avaliações internas e externas, 
sobretudo na Prova Brasil. 

O Projeto 
Aprova Brasil é 

um material 
complementar 

ao livro didático 





Projeto Aprova Brasil 

Cadernos do Aluno 



Aprova Brasil 

2º. E 3º. Ano  

2º e 3º ano   
 

Primeiras Leituras e 

Primeiras Estratégias 



Aprova Brasil 

4º. E 5º. Ano  

4º e 5º ano   
 

Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 



Acervo Aprova Brasil 
Anos Finais – Ensino Fundamental 

Anos 6 a 9 

Anos finais Ensino 
Fundamental 

6º ao 9º Ano   



Projeto Aprova Brasil 

Simulados 



Projeto Aprova Brasil 
Simulado 

Avaliação de Processo 

A cada conjunto de lições uma avaliação de processo, em que são avaliadas as 

habilidades trabalhadas. (4 avaliações) 

A avaliação funciona como um simulado do momento da prova. 

Os alunos devem responder as questões diretamente, em silêncio, sem a ajuda do 

professor.  

O professor programará uma aula para resolver as questões com os alunos.  



Projeto Aprova Brasil 
Simulado 



Projeto Aprova Brasil 

Guia do Professor 



Acervo Aprova Brasil 
Guias do Professor 



Acervo Aprova Brasil 
Guias do Professor 

Orientações teóricas e sugestões de estratégias de ensino. 

 

Página reduzida do livro do aluno, com respostas e orientações que auxiliam o professor a 
trabalhar com as atividades propostas e identificar quais habilidades estão sendo desenvolvidas 
em cada lição. 
 

Orientações de encaminhamento caso sejam identificadas dificuldades. 
 

Sugestões para a correção dos simulados. 

 

Quadros de acompanhamento. 

 

 

 

 



Reprodução reduzida do 

caderno do aluno 

Questões para 

explorar o gênero 

textual estudado. 

Orientações e 

sugestões para 

trabalhar com as 

atividades 

Orientações sobre como 

encaminhar atividades 

mais complexas. 

Definição e  

características do 

gênero textual 

estudado. 

Informações sobre  

o gênero textual 

estudado. 

Gênero textual 

estudado na lição. 

Descrição da habilidade 

desenvolvida em cada 

atividade. 



Plataforma Aprova Brasil 

Desempenho geral das turmas e 
individual dos alunos. 

 

Resultados gerais e por habilidades. 

 

Status das aplicações. 
 

 

Monitoramento das aprendizagens a 
partir dos resultados. 

 

 

 



Projeto Aprova Brasil 

Formação Docente 



Formação docente 
Destinado a aprimorar a prática educativa relacionada ao desenvolvimento 

da competência leitora e da competência matemática. 

Devolutivas 

pedagógicas 

Seminário de implantação 

Reunião técnica de alinhamento 



SLModerna 

moderna.com.br 


