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Resumo 

 

A avaliação do desempenho da aprendizagem escolar tem por objetivo 

acompanhar a aprendizagem do aluno de forma sistemática e gradual, verificando as 

mudanças que o ensino produziu no desempenho do aluno, sendo uma peça importante 

da educação. Contudo, a avaliação de desempenho escolar, no Brasil, caracteriza-se pela 

escassez de instrumentos psicopedagógicos construídos cientificamente para a nossa 

realidade de ensino. Com o objetivo de atender essa demanda, há dezenove anos 

construiu-se um instrumento que possibilita avaliar de forma ampla as capacidades 

fundamentais para o desempenho escolar, especificamente da escrita, aritmética e 

leitura, o Teste de Desempenho Escolar (TDE).  

Em suma, o TDE é um instrumento psicométrico que contemplava os anos 

escolares de 1ª a 6ª série do Ensino Fundamental, sendo o subteste de escrita composto 

por um ditado de palavras e escrita do nome; o de leitura, o reconhecimento isolado de 

palavras e o de aritmética consiste em resolução oral de problemas e cálculos 

operacionais por escrito. Devido à mudança na estrutura curricular das escolas para 

nove anos e do tempo transcorrido desde o surgimento da primeira edição do teste, 

constatou-se que é preciso ajustar os subtestes para os novos parâmetros de ampliação 

do ensino fundamental.  

Especificamente para o presente projeto de atualização do subteste de aritmética, 

com o objetivo de identificar os novos parâmetros curriculares do ensino da matemática 

de 1º a 9º ano, fomos buscar através do Guia PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) 2013, os melhores livros didáticos avaliados e recomendados pelo MEC 

(Ministério da Educação). Estamos realizando um levantamento dos conteúdos mais 

frequentes contemplados nos livros didáticos a fim de incluí-los, se pertinente, no novo 

subteste de aritmética.  

 

 

Palavras-Chave: 

 

Teste de Desempenho Escolar; Atualização; Ensino Fundamental; Aritmética 


