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AVALIAÇÕES ONLINE
Orientações para a família



Acesse www.coc.com.br e clique em LOGIN

Recomendamos que o acesso seja realizado com navegadores Google Chrome ou Mozilla

Em seguida, utilize o mesmo usuário e senha do Passaporte para ter acesso:

Caso necessite, há o recurso "Esqueci minha senha"

Acesso 

http://www.coc.com.br


Clique no ícone

Selecione:
Simulados e Avaliações

Acesso no Portal COC



Na página inicial estão as suas avaliações. Basta clicar no botão "Realizar Prova online"

Ambiente Dataeduc



Acesso às provas

Preparação para a Avaliação

Para realizar a Prova Online, siga esses passos:

1. Utilize os navegadores indicados (Google Chrome e Mozilla );

1. Você pode fazer a prova utilizando o navegador em seu computador ou aplicativo Dataeduc em seu celular ou
tablet;

1. Fique atento aos dias e horários de aplicação da prova, conforme informado pela sua escola;

1. As avaliações possuem tempo limite de realização. Siga as instruções que serão exibidas;

Se preferir, baixe o App "Dataeduc 2019" 
disponível nas lojas Apple Store e Google Play



Atenção às instruções, clique em "Declaro que li e concordo com todas as instruções listadas acima" e inicie a Prova

Acesso às provas

Instruções para a Prova



Navegação pelas Questões da Prova

Você deverá indicar apenas 1 (uma) resposta em cada questão

Recurso para 
aumentar ou 
diminuir o zoom

Indicação do
tempo para a prova

Orientações para a prova

Ao terminar a prova, clique aqui



Ao terminar a prova você pode clicar no ícone          para ter acesso aos números de acertos

Pós-participação: Relatórios de Desempenho

Exemplos de análises

Acertos do Aluno

Sistema Teste Sistema Teste

O Relatório completo de desempenho 
será liberado de acordo com o 
calendário informado pela escola



Compare seu desempenho na prova com os resultados gerais da sua turma, escola e de todo o sistema de ensino COC

Você pode analisar os resultados gerais ou então filtrar por disciplina/área

Desempenho Comparado

68%
73%

84%

684,96

Exemplo de análise gráfica



Cada linha do gráfico representa o desempenho percentual de cada um dos públicos (Sistema de Ensino, Escola, 
Turma e Aluno) em cada uma das aplicações da avaliação (neste caso, 4 aplicações)

Evolução no Ciclo de Avaliações

AN1 - 4o ano EF AN2 - 4o ano EF AN3 - 4o ano EF AN4 - 4o ano EF
Exemplo de análise gráfica



Identifique as questões respondidas incorretamente, bem como as 
alternativas de respostas escolhidas

Ao clicar em cada questão, você terá acesso à resolução comentada

Exemplo de análise

Análise por Questão



Percentual de alunos com 
desempenho inferior ao seu 
(em cada coluna: Sistema de 
Ensino, Escola e Turma)

Ilustração: Percentual e quantidade absoluta de alunos com desempenho geral inferior ou igual ao seu
Exemplo de análise

Classificação do Aluno

Percentual e número absoluto de 
questões respondidas corretamente

Quantidade absoluta de 
alunos com desempenho 
inferior ao seu 
(em cada coluna: Sistema de 
Ensino, Escola e Turma)

532,13

435,72

759,03

591,55

Nota na escala da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), quando for o 
caso



Exemplo de análise gráfica

Nível de Desempenho

Análise por nível de desempenho, identifique em 
qual dos 5 grupos você se encontra

Quanto maior o nível, melhor foi o desempenho 
do aluno diante das habilidades testadas na prova  

Aluno Exemplo



Esse quadro apresenta as Habilidades que foram testadas na avaliação. Você pode conferir quais questões errou e 
acertou dentro de cada uma das habilidades. Assim, é possível investigar e estudar especificamente para cada dificuldade 
encontrada na resolução das questões

Resposta 
Certa

Habilidades Testadas

H16 - Relacionar informações entre concepções artísticas e procedimentos 
de construção do texto literário

H22 - Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Resposta 
Incorreta



portal@dataeduc.com.br

(16) 98846-5186

TUTORIAL PARA ALUNOS: 
PROVAS ONLINE


