TUTORIAL – ACESSO AOS RESULTADOS POR ALUNO (TCT)

1º PASSO: acesse ao site http://www.avaliacaoparaiba.caedufjf.net/

2º PASSO: clique em “RESULTADOS”
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3º PASSO: em seguida, clique em “Aluno”, e depois em “Resultados”
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4º PASSO: insira usuário e senha

5º PASSO: selecione, em “Filtro de Pesquisa de Resultado(s) Escola”, o
“Projeto”, a “Etapa”, a “Disciplina”, a “Rede”, a “Regional”, o “Município”, a
“Escola” (e a “Turma”, se for o caso e desejo) – neste tutorial identificados
propositalmente como “GRE EXEMPLO”, “ESCOLA EXEMPLO” e “TURMA
EXEMPLO”
ATENÇÃO: se o usuário for uma unidade escolar, os campos são preenchidos
automaticamente, pois cada escola apenas visualiza o próprio resultado, cabe
apenas a seleção de “Turma”, se possuir mais de uma por etapa
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6º PASSO: ao Gerar Resultado Excel, visualize o arquivo de Resultado por
Aluno desta unidade

ATENÇÃO: o arquivo é baixado (download) ou aberto numa outra aba do
navegador, essa opção varia de acordo com as configurações do computador
em uso
Ao Gerar Resultado Site, visualize o Resultado por Aluno desta unidade, no
navegador em uso
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No exemplo acima, o Resultado por Aluno preenche toda a tela. Quando isso
não ocorrer, tenha atenção à barra de rolagem vertical da direita, para, em
seguida, rolar horizontalmente por todo o painel

Role verticalmente até o fim, para visualizar outra barra de rolagem horizontal
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Observe duas barras de rolagem horizontais, utilize a primeira para seguir
navegando pela página de Resultados por Aluno
ATENÇÃO: a situação acima descrita ocorre apenas se o painel de Resultados
por Aluno não for prontamente exibido para o usuário

Observe o Resultado por Aluno (TCT) e as suas partes:
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A Hierarquia selecionada identifica o Resultado em
visualização e, se o usuário tiver acesso, fornece o
resultado de níveis anteriores, ao clicar

Nas colunas centrais, observe os Descritores

Verifique a

Em Nome do

avaliados, o número de acertos e o número de

Proficiência do

aluno veja os

itens apresentados de cada descritor para

estudante e o Padrão

estudantes

cada estudante

de Desempenho em

avaliados na

que ele está alocado

turma

Observe o percentual médio
de acerto por descritor, de
cada estudante

Conheça a Habilidade
avaliada em cada descritor, ao
pausar o cursor por ele

A Categoria de Desempenho identifica, por meio de
quatro diferentes cores, o quartil de categoria de
desempenho em que o estudante está alocado – até 25%
de acerto, de 25% até 50% de acerto, de 50% até 75% de
acerto e acima de 75% de acerto
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Para apropriar-se dos Resultados por Aluno, associe os dados disponíveis no
painel à Matriz de Referência, de cada etapa/disciplina.
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