TUTORIAL DE ACESSO AOS RESULTADOS
No site, estão disponíveis resultados por aluno, que utilizam em sua análise a
Teoria Clássica dos Testes (TCT). Os resultados por aluno apresentam o
percentual médio de acerto por descritor (para os níveis de turma, escola e
município). Para o nível de aluno são apresentados: o número de itens, de cada
descritor, disponível no caderno de teste do estudante; o número de itens
acertados, em cada descritor e o percentual de acertos do aluno no teste.
Após acessar o site educarpravaler.caedufjf.net clique em “RESULTADOS”, no
menu superior e em seguida selecione “Aluno”.

Se preferir clique em “Aluno”, na home do portal.

Na próxima tela, clique no botão “Abrir Resultados”.

Conheça as orientações para acesso aos resultados, clicando em “Aluno”.
1º) Insira usuário e senha, no campo próprio.

2º) Selecione, a “Etapa” a “Disciplina” e a “Turma” desejadas:

3º) Clique em “Gerar Resultado Excel”, para visualizar o arquivo neste formato
(download), ou em “Gerar Resultado Site”, para visualizar os resultados, no
navegador em uso.

No exemplo, abaixo, os dados excedem a tela, para visualizar todas as informações
clique na barra de rolagem vertical da direita, e, em seguida, role a barra horizontal
por todo o painel

Role verticalmente até o fim, para visualizar outra barra de rolagem horizontal.

Observe, a seguir, o Resultado por Aluno (TCT) e as suas partes:
A Hierarquia selecionada identifica o Resultado em visualização e permite o acesso aos
resultados de outros agregados, de acordo com o perfil de cada usuário. O usuário de escola,
por exemplo, visualiza os resultados da Escola, das Turmas e dos estudantes.

Observe o percentual médio
de acerto por descritor, de
Em Nome do aluno veja
os estudantes avaliados
na turma.

cada estudante.

Nas colunas centrais, observe os
Descritores avaliados, o número de
acertos e o número de itens
apresentados de cada descritor
para cada estudante.

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.

Conheça a Habilidade avaliada em cada descritor, pausando o cursor sobre ele.

Nos níveis de turma, escola e município são apresentados os percentuais médios
de acerto em cada descritor.

ATENÇÃO:
•

Para consultar os resultados de uma nova etapa ou disciplina, retorne para
o filtro de pesquisa clicando no botão Filtro do Resultado, disponível no canto
superior direito da tela.

