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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresento aqui um texto que se constitui numa Unidade Temática, fruto 

das reflexões e estudos que tenho feito no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) instituído pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEED) em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia (SETI). Trata-se de uma política de governo que objetiva contribuir 

com a melhoria da qualidade da educação no estado do Paraná pela via da 

formação continuada de professores da rede pública estadual de ensino. 

Os professores da rede estadual de educação, no Paraná, tem a 

oportunidade de participar deste programa realizando atividades e tarefas que 

devem ser cumpridas sob a orientação e acompanhamento do professor 

Orientador das Instituições de Ensino Superior estaduais. Tais atividades estão 

organizadas em etapas: elaboração do plano ou proposta de estudo; 

construção da proposta de intervenção na escola (onde serão elaborados 

materiais didático-pedagógicos e/ou outra modalidade pedagógica); elaboração 

de um texto teórico, cujo objetivo é subsidiar o processo de intervenção na 

escola; dirigir e acompanhar um grupo de trabalho em rede (via internet - GTR), 

além de cursos e outros eventos promovidos pela SEED e Universidades 

parceiras. 

Este texto constitui-se numa das etapas do programa de formação aqui 

apresentado e tem sua temática centrada na avaliação da aprendizagem na 

educação básica, pensada a partir da organização do trabalho pedagógico 

docente. 

Busquei construir esta unidade temática a partir da compilação de textos 

de diversos autores de renome na temática abordada. Os textos constituíram-

se num instrumento de apoio importante para a elaboração dos 

questionamentos, fundamentando teoricamente as análises propostas e a 

articulação à práxis avaliativa no contexto escolar. 
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Espero que as leituras e atividades aqui apresentadas sirvam de 

subsídios para novos encaminhamentos, resultando no repensar das práticas 

avaliativas nas escolas estaduais no Paraná.  



8 
 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DOCENTE 
 

Feliz é aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina. 

Cora Coralina 
 
 
 
 

 As escolas, enquanto instituições sociais incumbidas de transmitir o 

conhecimento sistematizado comportam ações muito específicas que garantem 

o cumprimento da sua função social. Dentre estas ações está a de planejar, 

organizar, enfim, de sistematizar o trabalho docente. Estas estão centralizadas 

naquilo que se convencionou chamar organização do trabalho pedagógico 

docente (OTP). 

 

 A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 

determina, em seu artigo 13, que os docentes incumbir-se-ão de 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
 IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. (grifo meu) 

 Vê-se que a tarefa de planejar e de avaliar constitui-se, também, numa 

ação legal, haja vista a determinação constante no artigo acima transcrito. 

 

1.1 O planejamento 

 A tarefa de planejar é bastante complexa e deve ser realizada com 

compromisso político e competência técnica. 

 Planejar significa traçar metas, programar, projetar, prever, é enxergar a 

possibilidade de realizar determinada ação. 

 Para Vasconcellos (2000, p.80), 
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planejamento é o processo, contínuo, dinâmico e flexível, de 
reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e 
acompanhamento.  

 A ação de planejar a própria prática deve estar assentada em 

referenciais teóricos, pois nossa postura revela nossa concepção, ou melhor, 

nossa prática é reflexo da nossa concepção. 

Segundo Vasconcellos (1995, p. 23), 

planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e 
agir de acordo com o previsto; é buscar fazer algo incrível, 
essencialmente humano: o real a ser comandado pelo ideal. 

 Cada docente deve elaborar seu Plano de Trabalho Docente (PTD). Este 

tema será tratado no último capítulo deste texto. 

Nossa capacidade de agir está limitada ao que nos impõe, porém, ao ter 

ciência sobre a Zona de Autonomia Relativa (ZAR), percebemos uma saída 

para transformação, um espaço possível para transformação. 

O planejamento possibilita a tomada de consciência (e, a partir 
disso, o avanço) da Zona de Autonomia Relativa (ZAR) da 
escola, do trabalho de sala de aula. A ZAR é o espaço entre o 
limite externo (dado pela Natureza e Sociedade) e o limite 
interno (dado pela Projeção e/ou pela Contradição do 
Sujeito/Grupo). (VASCONCELLOS, 2011, p. 22). 

Os docentes que ministram aulas na educação básica, em sua maioria, 

não possuem formação suficiente para realizar o planejamento de suas aulas. 

Nos cursos de formação de professores, a disciplina de Didática é 

incumbida de tratar da questão do planejamento, mais especificamente. No 

entanto, a carga horária desta nem sempre é suficiente, portanto, se faz 

necessária uma contínua formação para o aprimoramento de tais 

conhecimentos. 

Todo processo de formação de educadores especialistas e 
professores, inclui necessariamente componentes curriculares 
orientados para o trabalho sistemático do que fazer educativo, 
da prática pedagógica, entre estes, a didática ocupa um lugar 
de destaque. (CANDAU, 2001, p.13) 
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A palavra didática vem do grego: didatikós/didaktike – arte ou técnica de 

ensinar. 

A Didática é uma disciplina técnica e que tem como objetivo específico a 

técnica de ensino (direção técnica de aprendizagem). Este campo de 

conhecimento, portanto, estuda a técnica de ensino em todos seus aspectos 

práticos e operacionais, podendo ser definida como 

a Didática é o principal ramo de estudo da Pedagogia. Ela 
investiga os fundamentos, as condições e os modos de 
realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter 
objetivos sócio políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 
selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. 
(LIBÂNEO, 1992, p. 25) 

 Para além da formação recebida, os docentes tem uma tarefa, a meu 

ver, importante, que é manter-se atualizado acerca das teorias específicas da 

área pedagógica, a fim de que sua prática mantenha-se aliada às teorias e não 

vinculada ao senso comum. 

Importante enfatizar a importância da organização do trabalho 

pedagógico (OTP) na prática docente. 

A reconfiguração do tecnicismo, na década de 90, influenciou para 

consolidar uma renovação na concepção de organizar a prática do professor. 

É importante considerar a escola como espaço de exercício de 

cidadania, onde se evidencia o modo como se organiza para atender ao direito 

do estudante  de ter acesso a uma escola de qualidade e, especificamente da 

organização do trabalho pedagógico em relação ao processo ensino 

aprendizagem. 

Sabendo que a função da escola é formar o cidadão, devemos ofertar  

ao estudante o acesso e a apropriação do conhecimento sistematizado, 

mediante a criação de um ambiente propício à aprendizagem significativa e ás 

práticas de convivência democrática. 

A organização do trabalho pedagógico, se constitui numa prática de 

democratização efetiva do ensino. 
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Ao sugerir atribuições que possibilite aprofundar e aprimorar a práxis, 

para que ocorra a organização do trabalho pedagógico eficaz, é imprescindível 

um trabalho conjunto da equipe pedagógica, instância colegiada, articulada 

com o trabalho docente e inserir tais apontamentos no Projeto Político 

Pedagógico. 

É importante a atuação do professor pedagogo em sintonia com o 

docente, para o aprimoramento das atividades desenvolvidas não só no espaço 

da sala de aula, mas criando ambientes propícios para se debater temas como 

a educação de qualidade e a organização escolar, o conselho escolar e a 

avaliação da aprendizagem. 

Portanto, fica evidente que ao inovar a prática, há uma interação no 

vínculo professor e alunos, onde a compreensão, o entendimento, a percepção 

da capacidade de intervir na realidade, repercutem no resgate do gosto pela 

apropriação do conhecimento. 

 

1.2 A OTP na prática 

  

Partindo do princípio que a escrita exige organização do pensamento, 

sistematizar o trabalho pedagógico é um grande desafio, portanto se faz 

necessário reconhecer o registro como relevante instrumento para se apropriar 

do cotidiano escolar. 

Ao perceber o aluno concreto e não como objeto, como resultado de 

múltiplas relações, ele passa a atuar sobre o objeto proposto, e, para tanto 

precisamos partir de onde o aluno está e não de onde deveria estar, temos que 

disponibilizar elementos adequados, propondo ações que favoreçam a 

elaboração crítica, criativa , significativa e duradora do conhecimento. 

A organização do trabalho pedagógico para alcançar intencionalidade, 

requer, dentre outros, de pré-requisitos e fundamentação teórica.  

A partir do século XIX, na organização do sistema de ensino, foram 

criados dois modelos de formação de professores, sendo que a formação para 
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o professor era ofertada a Escola Normal, em nível médio, para primários, e, 

para professores secundários, em nível superior: 

- modelo dos conteúdos culturais cognitivos (a cultura geral e domínio do 

conteúdo),  predominando no nível superior; 

- modelo pedagógico-didático (formação e efetivo preparo pedagógico-

didático, além da cultura geral e formação específica), predominando 

nas Escolas Normais, em nível médio. 

 Para uma organização do trabalho pedagógico eficaz, objetivando uma 

transformação da prática planejada, temos que ter ciência os princípios que 

devem orientar a prática: a flexibilidade, a participação, a formalização, a 

coerência, a objetividade e a ousadia. 

 Considerando: 

- registro como formalização decorrente do compartilhamento de 

intenções e ações, possibilitando a socialização do trabalho realizado; 

- a coerência como relação de concordância entre os elementos que 

compõem um mesmo plano, os vários planos de ensino entre si, os 

planos de ensino e o Projeto Político Pedagógico; 

- a objetividade e a ousadia como possibilidade de mudanças, 

projetando para superação do real, mediante o delineamento de 

alternativas e condições materiais da escola. 

 A organização do trabalho pedagógico (OTP) inicia com a semana 

pedagógica, onde os educadores se reúnem para preparar o ano letivo de 

acordo com as diretrizes propostas pela Secretaria Do Estadual De Educação 

(SEED) em consonância com o NRE  

De posse do Projeto Político Pedagógico (P.P.P), dos Programas 

Curriculares Nacionais (PCN’s), Calendário Escolar, Planejamento do ano 

anterior, séries/ turmas, ementa, livro didático, os educadores, analisam, 

discutem,  repensam a prática e constroem o Plano de Trabalho Docente 

(PTD).  
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2. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

O ato de avaliar, devido a estar a 
serviço da obtenção do melhor 
resultado possível, antes de mais nada, 
implica a disposição de acolher. 

Cipriano Luckesi 

 

 

 

A avaliação da aprendizagem do aluno na educação básica constitui-se 

numa tarefa complexa e de responsabilidade por parte do docente. Assim,  

a reflexão sobre a avaliação implica repensar a prática escolar, 
especialmente na sua dimensão filosófica e pedagógica. É 
preciso desvelar a concepção de mundo, de sociedade, de 
homem, de escola, de ensino, de aprendizagem, de avaliação, 
enfim, de todos os elementos que compõem o processo 
educativo, a luz do referencial teórico que permite ao professor 
compreender a teoria que sustenta sua prática escolar. 

(FEIGES, 1989, mimeo) 

Pensar a avaliação descolada da reflexão acerca da própria prática é, a 

meu ver, o maior desafio aos docentes na atualidade. 

Temos que conceber a avaliação como um processo permanente e 

contínuo, compartilhada por todos, considerando a dinâmica existente entre 

todas as variáveis em que atendam o compromisso de desenvolver a educação 

de qualidade. 

Concordo quando se afirma que  

[...] um dos equívocos dos manuais de didática é situar a 
avaliação como uma atividade formal que ocorre ao final do 
processo de ensino – aprendizagem. Numa visão linear do 
processo pedagógico, o planejamento didático é uma sucessão 
de etapas que começa: definição dos objetivos; definição dos 
conteúdos; definição dos métodos e por fim avaliação 
(FREITAS [et. al.] 2009, p.14). 

Ao longo dos últimos anos, muitas pesquisas no campo da avaliação da 

aprendizagem do aluno têm sido conduzidas. Estas propuseram três 

modalidades de avaliação, a saber: 
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- modalidade diagnóstica, com função de diagnosticar, tem o propósito 

de verificar e detectar dificuldades e preparar o aluno para novas 

aprendizagens. 

- modalidade formativa, cuja função é controlar se o que foi proposto 

foi alcançado e fornecer dados para aprimorar o processo ensino-

aprendizagem; 

- modalidade somativa, com função classificatória. 

Cada um a seu modo, os docentes executam a avaliação em suas aulas 

seguindo estas modalidades. 

Importante ressaltar que para a execução da prática da avaliação, cada 

docente vai construindo uma identidade, na medida em que define a 

modalidade predominante e desta, seleciona os instrumentos avaliativos. 

Na medida em que o docente vai planejando suas aulas, ele determina 

qual instrumento utilizará. A seguir, apresento um exemplo de classificação de 

técnicas e instrumentos de avaliação: 

Técnicas Instrumentos Observações 

1.Aplicação de provas 1.1.Prova oral 
1.2.Prova escrita 
1.2.1. Dissertativa 
1.2.2. Objetiva: 
-Informal ou construída pelo 
professor 
-teste padronizado 
 

As autoras usam o termo 
“teste” apenas para 
denominar aquele que é 
padronizado. 

2.Observação 2.1.Registro anedótico 
2.2.Lista de controle ou         
categorias 
2.3.Escala de classificação 

 

3.Auto-avaliação 3.1.Inventário  

4.Técnica sociométrica 4.1.Sociograma  

(COLLS E MAITI apud HAIDJT, 1994, p. 56) 

A seleção de técnicas e instrumentos de avaliação deve estar em 

consonância com as normas adotadas no Projeto Político Pedagógico do 

estabelecimento de ensino onde o professor atua. 

É importante salientar que a avaliação é contínua, cumulativa e 

processual e, portanto, uma das alternativas é sistematizar a prática para 
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minimizar a subjetividade, considerando a interação aluno-objeto do 

conhecimento-realidade. 

Avaliar é uma forma de pensar e, pensar criticamente é um processo 

mental exigente e metódico, temos que estar receptivos a mudança, abertos a 

inovação, ter um posicionamento claro, objetivo, pois é na sala de aula que as 

práticas ocorrem e devem fazer sentido. 

Os professores que fazem a diferença, são aqueles que estão 

comprometidos com o trabalho na escola, fazem da sala de aula um ambiente 

acolhedor,  conquistam seu aluno, o reconhece e se reconhece como pessoa 

e, como pessoa humana, sujeitos com defeitos e limitações, mas seres 

capazes de conquistar seu espaço, intervir e transformar o mundo que o cerca, 

e, têm o professor como referencial, como “porto seguro”. 

 

2.1. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBN) e os critérios de 

avaliação 

 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBN) dispõe que “ a 

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe 

a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (artigo 22). 

Já no artigo 9º, VI, temos “ assegurar processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria 

da qualidade do ensino”. 

Temos que ter ciência que a avaliação faz parte do processo ensino 

aprendizagem e, partindo do princípio que a mesma ajuda a localizar 

informações necessárias ao planejamento e replanejamento de nossa prática. 

Um dos desafios da escola é sua organização e uma das atribuições do 

Conselho Escolar é acompanhar e verificar os resultados dos procedimentos 

pedagógicos. 
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Neste sentido, sobre os estabelecimentos de ensino e sua incumbência, 

está disposto no artigo 12, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), inciso I: “elaborar e executar sua proposta pedagógica” ; e no inciso 

IV: “ zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente” . 

Os critérios de avaliação e as decisões administrativas, definidos na 

coletividade, inseridos no Projeto Político Pedagógico, é determinante na 

elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD), assegurando o pleno 

desenvolvimento do aluno. 

Dispõe o inciso IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 

e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. 

Percebe-se que a avaliação constitui-se em possibilidades de mudanças 

tanto da concepção quanto da prática, propiciando a práxis transformadora. 
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3. PLANO DE TRABALHO DOCENTE (PTD) 
 

A suprema arte do professor é despertar a 
alegria na expressão criativa do 
conhecimento, dar liberdade para que cada 
estudante desenvolva sua forma de pensar e 
entender o mundo, assim criamos 
pensadores, cientistas e artistas que 
expressarão em seus trabalhos aquilo que 
aprenderam com seus mestres. 

Albert Einstein 

 
 

 

O Plano de Trabalho Docente (PTD) constitui-se no documento-diretriz 

da ação docente em sala de aula. 

Há uma clara diferença entre os Planos de Aula e os Planos de Trabalho 

Docente (PTD), sendo os Planos de aula detalham o que se faz no cotidiano, já 

os Planos de Trabalho Docente, são anuais ou semestrais e por séries. 

Portanto, temos que levar em consideração que o Projeto Político 

Pedagógico constitui o norte orientador das atividades curriculares e da 

organização da escola, de forma a adequá-la com o propósito de constituir um 

espaço favorável à plena formação do estudante, pois devemos propiciar o 

sucesso do aluno. 

O Plano de Trabalho Docente (PTD) define os instrumentos de coleta de 

informações, podendo ser, dentre outros, atividades escritas (provas, relatórios, 

dissertações, sínteses) atividades orais (provas, debates, palestras), trabalhos 

em grupo e/ou individuais 

A atividade escolar não se realiza exclusivamente em sala de aula, e são 

múltiplas as possibilidades de outros locais para o ato pedagógico de natureza 

teórica ou prática, visando à plena formação do estudante. 

Como lembra Almeida (2002, p.59), sem o planejamento somos 

“navegadores sem sua carta náutica, à deriva, sem saber para onde ir e em 

qual porto ancorar”. 
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A seguir apresento uma sugestão de roteiro de Plano de Trabalho 

Docente (PTD): 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE (PTD) 

IDENTIFICAÇÃO 

Professor  

DISCIPLINA 

ANO 

PÚBLICO ALVO 

CARGA HORÁRIA 

INTRODUÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVO  

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Formação Teórica – 01 

Conteúdo (s): 

 

MOMENTO PRESENCIAL 

Encaminhamentos Metodológicos e atividades propostas: 

-Orientação  

 

Recursos pedagógicos e espaço físico: 

 Material de apoio= 

Ambiente=:  

MOMENTO À DISTÂNCIA 

 Obs.: Momento realizado durante a semana. 

Encaminhamentos Metodológicos e atividades propostas: 

-Orientação 

Recursos pedagógicos e espaço físico: 

Material de apoio 

Ambiente virtual 

Avaliação: 

a) Instrumento: 

b) Critérios: 

  Desenvolvimento Individual 

Obs.: 

 

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO REALIZADA DURANTE______________________ 

 

Presencial A Distância 

1- Cumprimento do prazo entrega 

 
1-Cumprimento do prazo de envio                              
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2-  Cumprimento das atividades propostas 

 
2-Cumprimento das atividades propostas           

      3 -Formas de organização dos  registros 

 
3-Forma de organização dos registros                              

      4-     Instrumentos de coleta de informações =   

REFERÊNCIAS 
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