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 Resumo: 

 

Em busca de práticas educativas mais 
coerentes com o contexto da respectiva 
escola e o contexto social mais amplo, o 
referido projeto será desenvolvido com o 
objetivo de proporcionar um espaço de 
discussão sobre as concepções acerca da 
avaliação, visando contribuir com o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica 
desenvolvida com os alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais 
significativas. Os respectivos alunos requerem 
apoio generalizado, ou seja, são alunos que 
necessitam de apoios intensos e contínuos, 
com adaptações muito significativas, visto que 
revelam uma linguagem oral e funcionamento 
intelectual com sérias limitações, assim como 
limitações muito importantes em praticamente 
todas as áreas do desenvolvimento. A partir 
de referenciais teóricos, será discutido o tipo 
de avaliação mais adequada aos alunos que 
apresentam tais necessidades. Serão 
analisados instrumentos e registros de 
avaliação eficazes à identificação das 
possibilidades e limitações impostas aos 
alunos em função das suas condições, com 
vistas à adoção de medidas de mediação a 
cada caso. Tais procedimentos poderão 
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apontar a avaliação diagnóstica como uma 
alternativa capaz de superar os problemas 
enfrentados na prática pedagógica, 
oferecendo uma resposta educacional mais 
adequada a esse grupo de alunos que, 
apesar das limitações apontadas, são 
capazes de avançar em seu processo de 
desenvolvimento.  

Palavras-chave: Avaliação; Deficiência Intelectual Significativa; 
Plano de Trabalho Docente. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: Professores 
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Olá professores! 

O caderno pedagógico aqui apresentado foi especialmente 

produzido para subsidiar o corpo docente que atua na educação 

básica, modalidade Educação Especial, no desenvolvimento e 

compreensão do processo de avaliação dos alunos que 

apresentam deficiência intelectual significativa, os quais 

apresentam grandes limitações em importantes áreas do 

desenvolvimento e, no entanto, são capazes de avançar no 

processo de ensino e aprendizagem desde que oferecidas 

condições para isso.  

Mas, você pode estar se perguntando: novamente a 

questão da avaliação, um tema tão discutido? 

Entendemos que, através deste material, o professor terá 

acesso a diferentes textos, de diferentes autores até então 

pouco estudados, na área da educação especial, que poderão 

trazer contribuições à efetivação de uma avaliação que seja 

capaz de superar os problemas enfrentados na prática 

pedagógica com os alunos que apresentam deficiência 

intelectual com alto grau de comprometimento. 

O material está estruturado em unidades, iniciadas por 

textos introdutórios, seguidos de atividades de leitura, 

compreensão, discussão em grupo, socialização de ideias e 

intervenção na realidade, relacionando os estudos realizados à 

prática pedagógica, possibilitando a revisão e aprimoramento da 

prática avaliativa. 
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Oferece, ainda, a oportunidade da análise de instrumentos 

e registros de avaliação, refletindo sobre a possibilidade de sua 

aplicação na identificação das necessidades e possibilidades 

impostas a tais alunos, em função do quadro da deficiência 

apresentado.  

Espero que o respectivo trabalho possa representar um 

avanço significativo na avaliação dos respectivos alunos, 

contribuindo para uma intervenção qualitativa no processo de 

ensino aprendizagem dos mesmos.  

Sucesso a todos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A educação faz um povo fácil de ser liderado, 

mas difícil de ser dirigido; fácil de ser 

governado, mas impossível de ser escravizado".  

Henry Peter 
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Essas...,    e     outras      

questões,   serão    desenvolvidas  

no     decorrer     deste     estudo. 

 

          O quê? 

 

                        Como? 

 

              Para quê? 
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Introdução 

 

A partir da análise do contexto pedagógico da Escola de 

Educação Básica na modalidade Educação Especial, da 

preocupação constante com a prática de avaliação que vem 

sendo realizada no interior da mesma, em relação aos alunos 

que apresentam deficiência intelectual significativa, surge a 

necessidade de buscar aprofundamentos teóricos que superem 

a problemática levantada. 

Tornar a prática da avaliação da aprendizagem mais justa, 

com instrumentos adequados é uma preocupação constante dos 

professores da referida escola, os quais vêm encontrando 

dificuldade em adotar formas diferentes de coleta e 

sistematização de dados referentes ao processo de ensino e 

aprendizagem dos respectivos alunos.  

 Nesse sentido, é que se concebe fundamental a 

formação dos profissionais, na busca de alternativas 

pedagógicas que possam atender as necessidades específicas 

de cada educando, perceber a singularidade de cada caso e 

atuar frente a eles promovendo ações e encaminhamentos, 

quando necessário, o que requer estudo e reflexões coletivas. 

Vamos às atividades! 

 

 

 

 

[...] os professores estão 
envolvidos com 
mudanças localizadas, 
das suas práticas em sala 
de aula. Há necessidade 
de pessoas que se 
dediquem a refletir sobre 
os próprios processos de 
mudanças, buscar tanto 
socializar as tentativas 
localizadas como tirar 
princípios que possam 
orientar as práticas de 
intervenção objetivando 
mudança. 

(VASCONCELLOS, 2002, 
p. 71). 

Os monólogos tem pouco 

valor aqui, pois não há 

conclusões a serem 

apresentadas, há 

[apenas] uma discussão a 

ser sustentada (GEERTZ, 

1978, p. 39). 
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ATIVIDADE 1  

 Apresentação do “Projeto de Intervenção Pedagógica”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      No momento inicial, será realizada a apresentação do 

respectivo Projeto.  

Com base no texto “Uma didática para a pedagogia 

histórico-crítica” de Gasparin, será considerada a prática 

social como ponto de partida, ou seja, o conhecimento de 

síncrese, aquele que o professor já adquiriu ao longo do 

tempo, e apresentada a justificativa, a problemática levantada 

pelo professor PDE, assim como os objetivos geral e 

específicos, descritos no projeto. 

      O passo seguinte consiste no levantamento dos problemas 

postos pela prática social, relacionados ao tema avaliação, o 

que consiste na problematização. Ex: Que questões da prática 

podem ser resolvidas a partir do estudo da temática?  

Devem ser considerados os apontamentos feitos pelos 

professores.  

Neste momento, será colocada a fundamentação 

teórica adotada. São as dimensões teórico- práticas do 

conteúdo a serem respondidas, quais sejam a conceitual, 

científica, política, educacional e prática, com a finalidade de 

responder às questões levantadas na problematização. São 

descritas as estratégias de ação planejadas, denominadas 

pelo professor Gasparin como “ações didático- pedagógicas: a 

instrumentalização”, assim como os recursos materiais e 

humanos e o cronograma de ação. 

Para melhor compreensão de cada etapa, leia: 

GASPARIN, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico- 

crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 

      . 
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ATIVIDADE 2 

 Respondendo ao questionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O questionário tem como objetivo verificar a percepção 

dos professores sobre a avaliação realizada na escola de 

educação básica, na modalidade educação especial, com os 

alunos que apresentam deficiência intelectual significativa. 

Desse modo, investiga a concepção de avaliação, de 

avaliação educacional, de deficiente intelectual, função da 

avaliação, dificuldades encontradas na realização do processo, 

como ele é realizado e como está sendo visto esse processo 

junto ao grupo de alunos que apresentam deficiência intelectual 

de alta especificidade. 

O referido questionário encontra-se como apêndice. 

 

 

 

 

  

“Não há dúvida de que estamos falando de um conjunto de pessoas com 

uma alta probabilidade de que nelas coincida mais de uma deficiência e/ou 

incapacidade. A presença de alterações neurobiológicas geradoras de 

importante deficiência, tanto em aspectos intelectuais como motores ou 

sensoriais, é algo a se considerar, tendo em vista uma resposta educacional 

eficiente” (COLL, MARCHESI, PALACIOS, 2004, p. 261). 
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ATIVIDADE 3 

 Leitura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando nos referimos ao termo avaliação, há muitos 

questionamentos quanto o que de fato queremos realizar, 

checar ou avaliar. Neste livreto apresentaremos algumas 

definições e modalidades de avaliação”... 

“... Por avaliação, em um sentido amplo, entendemos 

como um conjunto de procedimentos que nos permitem 

estudar e diagnosticar uma pessoa, objeto ou situação com 

base em critérios que estão previamente estabelecidos...”. 

Esses fragmentos foram retirados do texto “Avaliação 

em pessoas com surdocegueira e deficiência múltipla 

sensorial” - Centro de recursos nas áreas da surdocegueira 

e deficiência múltipla sensorial de Shirley Rodrigues Maia e 

Lília Giacomini, p. 8-13. 

Leia o texto para aprofundar tais afirmações. 

Disponível em: 

http://escritades.dominiotemporario.com/doc/01AEE_DMU_Aq

uis_Ling.pdf 

 

 

[...] aprendizado não é desenvolvimento, entretanto o aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que de outra forma seriam impossíveis de acontecer 

(VIGOTSKI, 1988, p. 101) 

 

 

http://escritades.dominiotemporario.com/doc/01AEE_DMU_Aquis_Ling.pdf
http://escritades.dominiotemporario.com/doc/01AEE_DMU_Aquis_Ling.pdf
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ATIVIDADE 4 

  Socialização das discussões 

 

 

 

 

 

 

        

 

 ATIVIDADE 5 

 Atividade complementar: Leitura e 

sistematização. 

 

 

Concluída a leitura do texto, vamos refletir sobre as 

seguintes questões: 

  Algumas definições sobre avaliação. 

  Avaliação pedagógica. 

 Função da avaliação: “para quê avaliar”. 

 Mapa conceitual: plano de avaliação. 

  Aspectos a serem considerados na avaliação. 

  Modalidades de avaliação. 
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Professor! Vamos aprofundar nossos conhecimentos por meio 

da leitura do texto: Por que falar ainda em avaliação? [recurso 

eletrônico] /org. Marlene Correro Grillo, Rosana Maria Gessinger; Ana 

Lúcia Souza de Freitas ... [et al.]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 

- Capítulo I: Especificidades da avaliação que convêm conhecer (p. 

15 a 20):  Marlene C. Grillo/ Valderez M. do Rosário Lima. 

- Capítulo II: Questões sobre avaliação da aprendizagem: a voz dos 

professores (p. 23 a 27): Marlene C. Grillo/ Valderez M. do Rosário 

Lima. 

 

 

Após a leitura, registre os seguintes apontamentos: 

 Como compromisso político, de que forma a 

avaliação se constitui? E como compromisso ético? 

  Considerada como uma totalidade, a prática 

pedagógica deve representar a consistência e a coerência entre 

os fenômenos do processo que, embora distintos, são 

pertencentes à mesma atividade. Quais são estes elementos? 

   No momento da avaliação, qual é o produto e qual 

o processo? Qual a função da avaliação como processo? E 

como produto? 

 Na avaliação como produto, o professor não 

assume novos critérios de avaliação? Comente.  

Em publicação eletrônica, o modo de acesso é:  

http://www.pucrs.br/edipucrs/porquefalaraindaemavaliacao.pdf 

 

http://www.pucrs.br/edipucrs/porquefalaraindaemavaliacao.pdf
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, 

 

Introdução 

Os cursos de formação continuada não estão sendo 

suficientes diante das questões que surgem, referentes à 

avaliação dos alunos com deficiência intelectual significativa, 

no sentido de identificar as capacidades psicomotoras, 

comunicativas, de vida diária, social e conceitual, às quais 

exigem diferentes formas e procedimentos de organização e 

conhecimento. 

Tais deficiências consistem em uma associação de 

mais de uma incapacidade e/ou deficiência as quais 

comportam comprometimentos motores, sensoriais e 

intelectuais, interferindo, significativamente, nos resultados 

acadêmicos. 

No entanto, a avaliação do aproveitamento 

escolar do  aluno  com deficiência  tem-se  

caracterizado  como  um  processo  complexo  

devido  às especificidades  de  suas  

necessidades  e  de  seu  desenvolvimento,  

muitas vezes  bastante  diferenciado.  As  

características  específicas  de  alguns quadros  

de  deficiência  dificultam  a  avaliação  

pedagógica  e  o estabelecimento  das  

adequações  ou  adaptações necessárias  para  

se  garantir a escolaridade desse aluno 

(CAMPOS; OLIVEIRA, 2005, p. 55). 

Desse modo, vale refletir acerca das questões que 

envolvem a avaliação dos referidos alunos para que a 

mesma seja promotora de uma aprendizagem eficiente, num 

processo de acompanhamento dos avanços e dificuldades e, 

por que não dizer, de um modelo processual, diagnóstico, 

Aluno com deficiência 

intelectual é aquele que possui 

incapacidade caracterizada por 

limitações significativas no 

funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo e, 

expressa nas habilidades 

práticas, sociais e conceituais, 

manifestando-se antes dos 

dezoito anos de idade (AADID, 

2010, p. 20). 

 

[...] a avaliação deve ser 

assumida como um instrumento 

de compreensão do estágio 

de aprendizagem em que se 

encontra o aluno, tendo em 

vista tomar decisões suficientes 

e satisfatórias pra que possa 

avançar no seu processo de 

aprendizagem (LUCHESI, 

2002, p. 81). 

 

Geralmente os alunos 

com necessidades de apoio 

generalizado carecem de 

linguagem oral e tem sérias 

limitações em suas 

competências de compreensão 

do mundo social interpessoal. 

Além disso, não é raro que, em 

consequência do que foi dito 

anteriormente apresentem 

condutas desafiantes que 

dificultam ainda mais a tarefa 

de avaliação dessas áreas 

essenciais de adaptação 
(COLL, MARCHESI, 

PALACIOS, 2004, p. 264). 
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formativo e contínuo, com a finalidade de que a escola cumpra seu papel 

social. 

                     “A escola não leva em conta as diferenças” 

 

                                    Fonte: http://www.prof2000.pt/users/cmsilva/cultura.htm 

[...] a  avaliação deveria  assumir  características  diferentes,  uma  

vez  que  a  proposta  é atender  as  necessidades  específicas  de  

cada  aluno,  tendo  como  objetivo facilitar,  garantir  e  oferecer  

oportunidades  de  escolarização  para  os  alunos que não 

acompanham, por diversas razões, o ensino comum (CAMPOS; 

OLIVEIRA, 2005, p. 55). 

Essa perspectiva revela-nos a necessidade de repensar a avaliação 

enquanto prática pedagógica que deve subsidiar, orientar o planejamento de 

práticas alternativas que promovam o avanço qualitativo destes alunos, com 

vistas a uma maior autonomia a partir do conhecimento trabalhado.  

A expressão “deficiência intelectual” é caracterizada pela limitação em 

pelo menos duas das habilidades: comunicação, autocuidado, vida no lar, 

adaptação, saúde, segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, 

funções acadêmicas, lazer e trabalho,  

Bezerra (2011), aponta  uma classificação destes indivíduos conforme a 

intensidade dos apoios que necessitam : limitados, intermitentes, extensos e 

pervasivos ou generalizados. Para tanto, a deficiência intelectual não é mais 

concebida como inerente e restrita ao indivíduo. É compreendida pelas 

interações que este venha a estabelecer com o ambiente. A intensidade do 

apoio passa a ser vista a partir das necessidades apresentadas pelas pessoas 

com deficiência intelectual (BEZERRA, 2011, p.14). 

 

 

http://www.prof2000.pt/users/cmsilva/cultura.htm
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 Considerando que “o processo educacional possibilita a 

compreensão da realidade histórico-social e explicita o papel do 

sujeito construtor/transformador dessa mesma realidade” 

(LIBÂNEO, 1984), apresente uma análise fundamentada de sua 

prática a partir da leitura sugerida na unidade anterior (“Por que 

falar ainda em avaliação?”), em relação aos seguintes aspectos: 

 Que tipo de avaliação, estou praticando: diagnóstica ou  

classificatória? 

 Na sua prática avaliativa, os conceitos dão conta de 

representar o resultado dos avanços de seus alunos? 

Agora,.. 

           rumo  

à compreensão  

        da realidade! 

 

 

 ATIVIDADE 1 

 Partilhando experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A reflexão teórica sobre a 

realidade não é uma 

reflexão diletante, mas uma 

reflexão em função da ação 

para transformar. Portanto, 

o processo de apropriação 

do conhecimento deve ser 

concebido como práxis no 

campo educacional” 

(FRIGOTTO, 2004, p. 81). 
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ATIVIDADE 2 

De acordo com a perspectiva da educação inclusiva, a avaliação da 

aprendizagem deve ter como princípios básicos e norteadores o seguinte: 

 

 Projeção de vídeos e leitura. 

 

 � 

 

 

 

 

: 

 

 

Vídeo 1 

No vídeo seguinte, o filósofo, doutor Vasconcellos 

descreve o papel do professor diante da avaliação, a 

necessidade de mudança de paradigma, a visão sobre o 

aluno, sobre a avaliação e seus objetivos. É uma discussão 

relevante à inclusão do aluno com deficiência intelectual, 

percebendo-o como único, incomparável aos demais, mesmo 

que apresente diagnósticos em comum. 

Título: Entrevista sobre Avaliação - Celso Vasconcellos 

(parte 1) 

Acesso através do link: 

http://www.youtube.com/watch?v=8URNAtp4c-g 

 

“[...] a avaliação constitui‑se em processo contínuo e permanente de análise das variáveis que  

interferem  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  objetivando  identificar 

potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e das condições da escola e da 

família” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 9). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8URNAtp4c-g
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           Vídeo 2 

O vídeo “O papel da avaliação na aprendizagem”, nos 

traz a reflexão sobre quando, em que situações, para que, o que 

e a partir do que avaliamos, assim como os instrumentos que 

utilizamos. Contribui para a compreensão de que a avaliação é, 

sobretudo, um instrumento transformador, desde que sirva como 

meio de múltiplas possibilidades de desenvolvimento do aluno.  

Vamos ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=A-

TeLtadoZY 

 

Leitura: 

O texto selecionado para leitura, tem a intenção de 

complementar aspectos referentes à avaliação, apresentados 

pelos vídeos assistidos.  

Trata-se de uma entrevista do Professor/ doutor Celso 

Vasconcellos, concedida à Revista Lastro no ano de 2006. 

Na oportunidade, o pesquisador define o termo 

“avaliação”, responde questionamentos sobre o tipo de 

avaliação realizada nas escolas, como ela deve ser entendida 

e o que precisa ser mudado com relação à mesma.  

Na sequência, descreve por onde começar a mudança 
nesse processo e o papel do professor, da escola e do aluno 
frente a esse desafio. Para a mudança relatada, enumera 
instrumentos a serem utilizados e estratégias que podem 
favorecer uma avaliação a favor do desenvolvimento dos 
alunos.  

“Entrevista para Revista Lastro, 2006”. Endereço 
eletrônico: 
http://www.celsovasconcellos.com.br/Textos/Avaliacao_Entre
vista__Revista_Lastro.doc 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A-TeLtadoZY
http://www.youtube.com/watch?v=A-TeLtadoZY
http://www.celsovasconcellos.com.br/Textos/Avaliacao_Entrevista__Revista_Lastro.doc
http://www.celsovasconcellos.com.br/Textos/Avaliacao_Entrevista__Revista_Lastro.doc
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[...] a avaliação é 

um processo abrangente 

da existência humana, 

que implica numa 

reflexão crítica sobre a 

prática, no sentido de 

captar seus avanços, 

suas resistências, suas 

dificuldades e possibilitar 

uma tomada de decisão 

sobre o que fazer para 

superar os obstáculos 

(VASCONCELLOS, 

1989. p. 53).  





 

ATIVIDADE 3 

 Relacionando e socializando as ideias.  

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

 Atividade complementar. 

 

 

 

 

A partir dessa concepção, do 

professor Vasconcellos, nesse momento, 

vamos estabelecer todas as relações 

possíveis entre as ideias colocadas pelos 

vídeos e pelo texto, a fim de compreender a 

prática da avaliação escolar, evidenciando 

as características que a tornam um 

importante instrumento de transformação, 

subsidiando o trabalho pedagógico.  

 

Nosso objetivo, nesta etapa da aplicação do projeto, consiste 

em investigar como se pensa e se faz, na prática, a teoria, ou seja, 

vamos buscar elementos para refletir sobre a prática vivenciada. É a 

reflexão teórica sobre a realidade. Desse modo, é proposto, ao 

professor, planejar e realizar uma atividade avaliativa com alunos 

que apresentam deficiência intelectual significativa definindo, 

claramente, os objetivos a serem alcançados. 
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Introdução 

A concepção de deficiência intelectual vem sendo 

modificada, historicamente, de acordo com os avanços tanto 

científicos como educacionais. 

As pessoas com deficiência foram, no decorrer dos anos, 

desacreditadas socialmente, o que lhes confere uma atribuição 

de “incapacidade” assim como as terminologias utilizadas para 

designá-los, ao longo da história: idiota, débil mental, 

infradotado, imbecil, retardado mental, deficiente mental. 

A expressão “deficiência intelectual” caracterizada pela 

limitação em pelo menos duas das habilidades: comunicação, 

autocuidado, vida no lar, adaptação, saúde, segurança, uso de 

recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, 

lazer e trabalho, substituiu o termo “deficiência mental”, em 

2004.  

A nova definição sugere a compreensão da deficiência 

como uma interação entre o funcionamento intelectual e as suas 

relações com o contexto social, ou seja, as limitações da pessoa 

passaram a ser consideradas limitações do contexto social, o 

que requer da escola condições para que o aluno se desenvolva 

de forma global ao invés de responder a objetivos limitados. 

Isso remete, afirma Bezerra (2011), a uma classificação 

destes indivíduos conforme a intensidade dos apoios que necessitam: 

limitados, intermitentes, extensos e pervasivos ou generalizados. Para tanto, a 

Não há dúvida de 

que estamos falando de 

um conjunto de pessoas 

com uma alta 

probabilidade de que nelas 

coincida mais de uma 

deficiência e/ou 

incapacidade. A presença 

de alterações 

neurobiológicas geradoras 

de importante deficiência, 

tanto em aspectos 

intelectuais como motores 

ou sensoriais, é algo a se 

considerar, tendo em vista 

uma resposta educacional 

eficiente (COLL, 

MARQUESI, PALACIOS, 

2004, p. 261). 

 [...] que requerem 

adaptações muito 

significativas no currículo 

comum. Aqui se escolhe o 

título de alunos com 

necessidades de apoio 

generalizado, alunos com 

atraso mental com 

necessidades de apoio 

generalizado. (...) Não tem 

uma incapacidade para o 

desenvolvimento, não tem 

uma limitação total de 

competências e 

habilidades... (COOL, 

MARCHESI, PALÁCIOS, 

2004, p. 256). 

 

Ao receber atendimento pedagógico adequado com apoios específicos, todo 
indivíduo, qualquer que seja sua condição intelectual, física ou emocional, poderá 
apresentar avanço (COOL, MARQUESI, PALACIOS, 2004, p. 261). 
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deficiência intelectual é compreendida pelas interações que 

este venha a estabelecer com o ambiente. A intensidade do 

apoio passa a ser vista a partir das necessidades apresentadas 

pelas pessoas com deficiência intelectual (BEZERRA, 2011, p. 

14). 

Ao nos referirmos ao aluno com deficiência intelectual 

significativa, estamos falando daquele sujeito que, quando 

expressa, o faz com pouca contextualização, repetição de 

palavras, palavras isoladas ou não expressam nenhuma 

comunicação verbal e, às vezes, não verbal, além de 

apresentar prejuízos importantes em outros aspectos do desenvolvimento.  

Baseado na mudança de concepção sobre deficiência intelectual, Cool, 

Marquesi e Palacios (2004), afirmam que os alunos que apresentam tais 

características, requerem apoios intensos e contínuos. 

Luckesi destaca a aprendizagem significativa como aquela que está 

relacionada às experiências e vivências do aluno, oportunizando a formulação 

de problemas, incentivando a aprendizagem, promovendo mudanças e 

favorecendo a utilização do que se aprende em outras situações.  

Assim, a recomendação é que o currículo, além dos conteúdos formais, 

expresse a vivência cotidiana por meio de um currículo funcional e, juntos, 

professor e alunos, descubram a utilidade dos conteúdos científico-culturais 

trabalhados. 

A avaliação seria realizada, nesse contexto, tendo as características dos 

respectivos alunos como ponto de partida, sendo necessário, portanto, 

conhecê-los de forma integral, ou seja, suas dificuldades, necessidades, 

possibilidades, interesses, relações interpessoais e desenvolvimento.  

 

 

 

[...] tanto a 

avaliação como o ensino 

precisam ser mudados e, 

como ambos estão inter-

relacionados, qualquer 

mudança em um deles 

deve obrigatoriamente 

levar em conta essa 

múltipla dependência 

(PARO, 2003, p. 49). 

 

 

“No caso da criança deficiente é extremamente importante saber como a 

criança faz uso dos instrumentos psicológicos e culturais de que dispõe” 

(GARCIA, 2005, p. 176). 
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“(...) 

quanto mais 

se penetra no 

domínio da 

avaliação, 

mais se põem 

em questão 

nossas 

certezas, ou 

seja, cada 

interrogação 

colocada leva 

a outra. Cada 

árvore se 

enlaça em 

outra e a 

floresta 

aparece 

como imensa” 

(CARDINET, 

1998, p.5). 

 

 





 

ATIVIDADE 1 

 

 

  Teorizando a prática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura ora proposta tem como objetivo 

apresentar os saberes, de um grupo de professores  

das séries iniciais, sobre avaliação educacional e os 

desafios metodológicos enfrentados.  

Vamos tomar conhecimento de um trabalho 

que buscou realizar com os respectivos docentes 

uma leitura crítica da sua prática, na intenção de, a 

partir de reflexões, promover mudanças na prática 

avaliativa. 

O texto aponta elementos essenciais para 

avaliar as concepções dos professores acerca da 

avaliação, do ensino, da aprendizagem, enfim, de 

educação. 

Texto: Investigando saberes docentes sobre 

avaliação educacional: ação e pesquisa de Marli 

André- Professora do Programa de Estudos Pós-

graduados em Educação: Psicologia da Educação 

da PUC/SP. Extraído de 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arqu

ivos/1221/1221.pdf 

 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1221/1221.pdf
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1221/1221.pdf
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ATIVIDADE 2 

  Conhecendo outras experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade proposta objetiva discutir, coletivamente, 

as práticas de avaliação do grupo de professores, o que 

revela  suas concepções acerca de: como, o que, para que e 

quando avaliar. 

Para tanto, terão a oportunidade de apresentar a 

atividade avaliativa, realizada como “atividade 

complementar” proposta na unidade anterior, expor seus 

objetivos, os procedimentos, os instrumentos, enfim o 

contexto da avaliação realizada.  

Para finalizar, serão apresentados os resultados 

alcançados, avaliando a eficácia da atividade, e apresentadas 

possíveis medidas de mediação. 

Todos devem contribuir teoricamente para a 

discussão. 

 

 

 

“Além de sua formação acadêmica, também encontraremos influenciando 

o desempenho do educador suas experiências profissionais e pessoais; 

suas expectativas e desejos; as condições de trabalho vivenciadas por 

ele; as interações sociais constituídas dentro do ambiente escolar; enfim, 

uma diversidade de fatores que não nos permitiria reduzir a compreensão 

desta prática apenas aos aspectos inerentes ao contexto atual de sua 

sala de aula” (GARCIA, 2005, p. 41). 
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ATIVIDADE 3: 

 Atividade reflexiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

  Relação teoria-prática. 

 

 

 

 

 

 

Concluída a leitura do texto, são retomados trechos dos 

depoimentos iniciais das docentes com a finalidade de identificar, 

em discussão coletiva: 

  Quais as concepções e práticas de avaliação das 

professoras, no início do processo de formação? Identifique pontos 

positivos e negativos destas concepções. Compare-as às suas. 

Na sequência, os participantes são distribuídos, em duplas 

ou trios (conforme o número de depoimentos do final do processo 

de formação estudado). Cada grupo apresentará o depoimento final 

de uma professora, contrastando-o com o depoimento inicial da 

mesma. 

 

 

 

 

Como as construções teóricas realizadas a partir do texto 

lido e demais estudos desta formação podem subsidiar  o  nosso 

trabalho pedagógico com o aluno que apresenta deficiência 

intelectual significativa? Considerar, para a discussão, a atividade 

complementar do encontro anterior: objetivos, resultados 

alcançados e decisões tomadas. 

Faça, então, um registro de suas elaborações conceituais, a 

partir de uma leitura crítica de sua prática docente.  
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ATIVIDADE 5: 

  Atividade complementar: Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Para pensar: 

 

 

 

 

O texto “A base ética da aprendizagem na escola”, de 

Cipriano Carlos Luckesi, aborda, mais uma vez, a avaliação 

como um subsídio a ação, com vistas a um melhor resultado, 

enfatizando que a avaliação escolar está para a qualidade da 

aprendizagem.  

Entretanto, na “busca pelo melhor possível” o autor 

ressalta que não é suficiente, ao professor, garantir suporte 

cognitivo ao aluno, mas ter atos regidos por uma ética, 

acolhendo-o em suas necessidades atuais para favorecer sua 

autonomia na vida adulta. 

Questões norteadoras para discussão: 

 Qual o papel do professor? 

 O que seria “compassividade” no ato da avaliação? 

 Você considera que está sendo compassivo ao 

praticar a avaliação dos seus alunos? 

Fonte: 

http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=14637 

 

 

 

Quais as estratégias de avaliação e 

sistematização de resultados a serem 

utilizadas, eficazes ao ajuste da resposta 

educativa para os alunos com deficiência 

intelectual significativa? 

 

http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=14637
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Introdução 

Ao realizar a avaliação do aluno com deficiência intelectual significativa, 

de caráter prolongado, na escola de educação básica, modalidade educação 

especial, o professor reúne as informações acerca do desempenho do aluno, 

em determinado período, nos diversos ambientes, considerando os diferentes 

aspectos do desenvolvimento, avaliando, desse modo, suas atividades, 

atitudes e comportamentos, continuamente, e tais informações são registradas 

em relatório.  

De acordo com a Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular, 

Consideram-se alunos com necessidades educativas especiais 

de carácter prolongado aqueles que experienciam graves 

dificuldades no processo de aprendizagem e participação no 

contexto escolar, familiar e comunitário, decorrentes da 

interação entre fatores ambientais (físicos, sociais e atitudinais) 

e limitações de grau acentuado ao nível do seu funcionamento 

num ou mais dos seguintes domínios: sensorial (visão e 

audição); motor; cognitivo; comunicação, linguagem e fala; 

emocional e personalidade (DGIDC, 2006, p. 13). 

Na prática pedagógica, Bezerra ressalta a importância dos vários 

ambientes citados, para a pessoa com deficiência intelectual, por serem 

capazes de determinar o que esses indivíduos estão fazendo, quando e com 

quem e, entre outros, oportunizar a estes “aprender e realizar atividades 

funcionais e significativas” (BEZERRA, 2011, p. 17). 

Para o processo de avaliação, queremos destacar a importância em 

evidenciar qual a ação do aluno, que necessita de apoio generalizado, nesses 

diferentes ambientes, estabelecendo uma relação entre ambientes usuais do 

educando, ambientes comunitários e sua casa, assim como o ambiente 

escolar.  
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Segundo Bezerra (2011, p.15), de acordo com o “modelo teórico 

multidimensional” da AADID, o desempenho do indivíduo está relacionado, 

além do contexto e sistemas de apoio, às dimensões das habilidades 

intelectuais, comportamento adaptativo, participação, interações e papéis 

sociais, saúde e contextos. Revela que a pessoa pode ser prejudicada em seu 

convívio e nas relações com o ambiente, devido às limitações em seu 

“comportamento adaptativo”. Destaca as habilidades sociais, conceituais e 

práticas e, esta última, referentes ao “exercício da autonomia” em: alimentação, 

deslocamento no espaço, preparo de alimentos, cuidados com a higiene 

pessoal e vestuário, utilização dos meios de transporte, atividades 

ocupacionais, de segurança pessoal, dentre outras (BEZERRA, 2011, p.15-16). 

O esquema abaixo representa o modelo teórico multidimensional da 

AADID, apontando as relações entre o funcionamento individual no ambiente 

físico e social ao contexto, aos sistemas de apoio e às diferentes dimensões. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                       Fonte: AAMR, 2006, p. 213. 

I- Habilidades 

intelectuais 

 

II- Comportamento 

adaptativo 

III- Participação, 

interações, papeis 

sociais 

IV- Saúde 

V- Contexto 

 

 

 

 

Apoios 

 

 

 

 

 

Funcionamento 

Individual 
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Partindo desse contexto, a avaliação assume um caráter 

multidimensional, cujo objetivo é centrar-se nas características da pessoa com 

deficiência, suas dificuldades e capacidades, a partir da sua interação com os 

contextos de seu desenvolvimento. Com base nos resultados, são delineados 

os apoios de que a pessoa necessita.  

Vygotsky, também, enfatiza o papel do contexto, nos processos  de  

desenvolvimento  e  aprendizagem, ou seja,  o desenvolvimento das 

habilidades intelectuais ocorre a partir das  relações  recíprocas do sujeito com 

os contextos, ressaltando as relações entre a cultura e as interações sociais 

com o desempenho da pessoa. O autor assim discorre: 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social, e sendo dirigidas a objetivos definidos, 
são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O 
caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 
através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 
produto de um processo de desenvolvimento profundamente 
enraizado nas ligações entre história individual e história social 
(VYGOTSKY,1984, p.33). 

 

A avaliação pedagógica, a partir do exposto, deve ter como objetivo 

promover o desenvolvimento cognitivo e as habilidades  de comportamento 

adaptativo do aluno, visando aumentar sua funcionalidade, desenvolvendo sua 

autonomia em diferentes contextos, seja no ambiente familiar, escolar ou 

comunitário. 

Conforme apontado anteriormente, concebemos a avaliação funcional 

como a mais adequada, por estar relacionada à avaliação multidimensional, por 

considerar os contextos. De igual modo, destacamos a necessidade de 

sistemas de apoio adequado, com a finalidade de desenvolver a autonomia do 

educando a partir de um currículo funcional. 

Partindo desse pressuposto  

Não há sentido em valorizar os pontos de chegada, porque são 

sempre pontos de passagem, provisórios.  O importante  é  

apontar  os  rumos  do caminho, ajustar os passos ao esforço 

necessário, torná-lo tão “sedutor” a ponto  de  aguçar  a  
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curiosidade  do  aprendiz  para  o  que  está  por  vir 

(HOFFMANN,  2009, p.43). 

É imprescindível, portanto, considerar o processo, avaliar os avanços do 

aluno no decorrer do percurso, as suas dificuldades, bem como aquilo que lhe 

será útil, funcional, que possa oportunizar o desenvolvimento necessário à sua 

autonomia, melhorando sua qualidade de vida, em todos os ambientes. Tais 

informações serão tomadas como base para o planejamento de estratégias, 

alternativas viáveis às intervenções futuras com o aluno que apresenta 

deficiência intelectual significativa. 

ATIVIDADE 1 

 A “Teoria ecológica de 

desenvolvimento humano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Também apresentaremos a Teoria Ecológica de Desenvolvimento Humano, que 

compreende a realidade a partir das inúmeras interações vivenciadas pelos seres 

humanos. Esta teoria sistêmica apresenta um conjunto rico e elaborado de 

conceitos, hipóteses e paradigmas para a compreensão das relações humanas, 

partindo-se do pressuposto que os contextos sociais por onde as pessoas circulam 

não se circunscrevem a ambientes estanques da realidade, mas sim, que existe 

uma interdependência interacional entre esses ambientes sociais” (GARCIA, 2005, 

p.46). 

 

Reconhecido internacionalmente por sua obra "Ecologia do 

Desenvolvimento humano", Urie Brofenbrenner apresentou-nos 

uma proposta ecológica do desenvolvimento. Sua abordagem 

prioriza: os aspectos saudáveis do desenvolvimento, a análise 

da pessoa abrangendo sua participação com o maior número 

possível de ambientes e em contato com diferentes pessoas, 

assim como os estudos realizados em ambientes naturais. O 

vídeo apresenta-nos uma síntese desse trabalho, o qual é 

utilizado para fundamentar os estudos ora desenvolvidos. 

 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Qrn_Bk_ws_A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qrn_Bk_ws_A
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Fonte: http://www.jped.com.br/conteudo/04-80-S104/port_print.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

“Nesse sentido, as interações presentes no ambiente familiar do aluno 

seriam tão importantes para seu desenvolvimento global e harmônico 

quanto aquelas estabelecidas em seu contexto, naturalmente respeitadas 

as peculiaridades de cada um desses microssistemas e o significado das 

vivencias interacionais e afetivas ali constituídas” (GARCIA, 2005, p. 195). 

 

 

"o conjunto de processos através dos quais as particularidades da pessoa e 

do ambiente interagem para produzir constância e mudança nas 

características da pessoa no curso de sua vida" (Bronfenbrenner, 1989, 

p.191). 

O que é 

desenvolvimento? 

 

http://www.jped.com.br/conteudo/04-80-S104/port_print.htm
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 Interligações nos contextos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

O vídeo a seguir, entre outras questões, discorre sobre o 

Modelo Ecológico do Desenvolvimento, abordando os seguintes 

itens: 

 Os diferentes contextos da vida do indivíduo. 

 As qualidades das relações estabelecidas nos 

diferentes contextos. 

 O que representam e como ocorrem as “redes 

sociais”, seus efeitos e influências. 

 Fatores de risco e fatores promotores de 

desenvolvimento. 

 Os contextos e o comportamento individual 

 As características individuais e as relações 

estabelecidas. 

Psicologia interligações nos contextos (Canal de 
martamcouto) 

          Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gU9GSTbuvag 

 

 

 

 

 

 

 

“As características da pessoa em dado momento de sua vida são uma função 

conjunta das características individuais e do ambiente ao longo do curso de 

sua vida naquele dado momento” (Bronfenbrenner, 1989, p.90). 

 

https://www.youtube.com/channel/UCigB_pawxpG9Oz-Hsh2wCQw
https://www.youtube.com/channel/UCigB_pawxpG9Oz-Hsh2wCQw
https://www.youtube.com/watch?v=gU9GSTbuvag
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 Leitura de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

 Socialização de conhecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura proposta tem como objetivo destacar os aspectos 

fundamentais das duas principais abordagens explicativas do 

desenvolvimento psicológico humano, os quais poderão interferir, de 

forma direta, em nossa prática avaliativa. 

Texto: As teorias do desenvolvimento humano: A teoria sócio- 

histórica ; A perspectiva ecológica do desenvolvimento humano. 

GARCIA, Valéria Paiva Casasanta. Práticas pedagógicas e 

necessidades educacionais especiais: A relação didática em sala 

de aula. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação-

Universidade Federal de Uberlândia- Psicologia da Educação. 

Uberlândia, 2005, p. 41- 73. 

Fonte: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp013837.pdf 

  

 

 Levando em consideração que compreendemos o 

processo de avaliação a partir da concepção de 

desenvolvimento humano, tomemos por base os vídeos e os 

textos estudados nesta unidade para as seguintes reflexões: 

Qual o tratamento dado pelos autores aos aspectos: 

 Contextos? 

 Relações interpessoais? 

 Características individuais?   

A partir das reflexões realizadas, qual deve ser o objetivo 

da avaliação realizada com os alunos que apresentam   

deficiência significativa? O que levar em conta? Como 

proceder? 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp013837.pdf


Avaliação dos alunos com deficiência intelectual significativa 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

Quer compreender a teoria de Vigotsky?   

Assista ao vídeo abaixo, criado pela UNIVESP TV que, de forma lúdica e 

interativa, mostra-nos que a aprendizagem é uma experiência social, 

apontando-nos quatro etapas que sustentam as ideias do autor: interação, 

mediação, internalização e ZDP (zona de desenvolvimento proximal). 

 

Disponível em : http://nossossaberes.blogspot.com.br/2013/06/lev-semenovitch-vigotsky.html 

 

 

 

 Atividade complementar 

 

 

“A avaliação ecológica, portanto, essencial para a elaboração do Plano 

Individualizado de Ensino, procura produzir o conhecimento mais amplo 

possível sobre cada aluno, sua história, seu contexto de existência, suas 

características, os determinantes que atuam sobre ele, suas necessidades e 

desejos, necessidades de suporte, bem como os sistemas de suporte 

disponíveis na comunidade em que vive” (BRASIL, MEC, 2005 p. 25). 

 

 

“A função da escola, portanto, é trabalhar na zona de desenvolvimento 

proximal das crianças, ou seja, ensinar aquilo que elas ainda não sabem. É 

na zona de desenvolvimento proximal que a interferência dos outros 

indivíduos é mais transformadora” (GARCIA, 2005, p. 57). 

 

 

http://nossossaberes.blogspot.com.br/2013/06/lev-semenovitch-vigotsky.html
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Atividade COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] avaliar é o movimento de pensar tudo que envolve nossa prática e 

buscar caminhos de torná-la cada vez melhor (mais coerente, mais 

contextualizada). 

Entretanto, para fazermos esse tipo de avaliação, é necessário 

criarmos instrumentos que nos possibilitem acompanhar o processo de 

desenvolvimento da criança e do trabalho que realizamos com ela.  

 Como devem ser esses instrumentos?  

 O que é importante considerar quando os elaboramos?  

 Como podemos envolver as famílias nesse processo? 

 Tudo o que estamos estudando está interligado? 

Avaliamos a criança, o (a) professor (a) e a instituição: educar é 

um processo dinâmico e interligado. 

Vamos agora pensar juntos em como construir instrumentos de 

avaliação que nos ajudem a acompanhar melhor o desenvolvimento de 

nossos alunos e a repensar nosso trabalho pedagógico?” (FARIAS; 

LOPES; MENDES, 2006). 

O trabalho ora previsto deverá partir destas reflexões, 

as quais serão fundamentadas no texto “Elaboração e 

organização de instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das 

crianças” (p.38-39), parte do material Livro de estudo: 

Módulo IV / Karina Rizek Lopes, Roseana Pereira Mendes, 

Vitória Líbia Barreto de Faria, organizadoras. – Brasília: 

MEC. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de 

Educação a Distância, 2006. 74p. (Coleção PROINFANTIL; 

Unidade 3). 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/mod_iv_vol

2unid3.pdf 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/mod_iv_vol2unid3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/mod_iv_vol2unid3.pdf
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Introdução 

 

 

 

 

 

Refletir sobre medidas de mediação, para alunos com 

deficiência intelectual significativa no âmbito educativo, implica, 

acima de tudo, uma reflexão sobre os procedimentos de 

identificação e avaliação, uma vez que estes condicionam a 

tomada de decisão sobre a intervenção eficaz a cada aluno, 

peculiar em sua subjetividade, suas necessidades e 

possibilidades. 

Dessa forma, devemos considerar o “estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 

decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no 

seu processo de aprendizagem” (LUCKESI, 1995, p. 81).  

Para identificar a intervenção a ser realizada é 

imprescindível rever os objetivos, avaliando em que medida os 

critérios foram atingidos. E, como rever os objetivos? 

Nesse sentido, os critérios de avaliação constituem-se em 

via para se acompanhar o processo de aprendizagem. Os 

critérios subsidiam o encaminhamento dos conteúdos a partir da 

intenção que se tem. Importante destacar que 

[...] é essencial estabelecer a relação entre os 

conteúdos que se pretende ensinar, o objetivo para 

este ensino, a forma de sistematização destes 

conteúdos, para então, estabelecer instrumentos e 

critérios de avaliação claros e específicos que serão 

Avaliação: “Componente 

do processo de ensino 

que visa, através da 

verificação e qualificação 

dos resultados obtidos, 

determinar a 

correspondência destes 

com os objetivos 

propostos e, daí, orientar 

a tomada de decisões 

em relação às atividades 

didáticas seguintes” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 196). 

 

... Não basta, apenas, a 

divisão dos conteúdos, 

mas é fundamental que 

se tenha clareza do que 

se quer com este ou 

aquele conteúdo 

(objetivos) e a forma 

como serão 

sistematizados  

(metodologia) e também 

o modo que estes 

conteúdos serão 

avaliados, ou seja, a 

definição de alguns 

instrumentos para 

avaliações pontuais da 

aprendizagem e o 

estabelecimento de 

critérios de avaliação 

pertinentes e coerentes 

com os conteúdos 

determinados (BATISTA, 

2008). 

Assim, é 

essencial estabelecer a 

relação entre os 

conteúdos que se 

pretende ensinar, o 

objetivo para este ensino, 

a forma de 

sistematização destes 

conteúdos, para então, 

estabelecer instrumentos 

e critérios de avaliação 

claros e específicos que 

serão utilizados no 

processo avaliativo 

(BATISTA, 2008, p. 1). 

 

 

“Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e 

solidário, não é falando aos outros, de cima pra baixo, 

sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser 

transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 

escutando que aprendemos a falar com eles” (FREIRE, 1998, 

p. 127. 
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utilizados no processo avaliativo (BATISTA, 2008, p.1). 

Além de adequar os conteúdos, portanto, devem ser 

realizadas adequações para verificar o desempenho de cada aluno, 

coerentes aos objetivos, considerando o contexto, permitindo, ao 

educando, avançar no processo. 

A avaliação funcional consiste em uma metodologia 

qualitativa e contínua, realizada por meio da observação natural e 

informal do aluno da educação especial em todos os contextos. 

O caráter que assume a avaliação em questão a coloca como 

a mais adequada aos alunos com necessidades educacionais 

especiais que apresentam funcionamento muito limitado. 

A avaliação funcional justifica-se e complementa-se pela 

avaliação de abordagem sócio- cultural ecológica, a qual é 

fundamentada nos estudos de Brofenbrenner (1996). A referida 

avaliação é baseada na perspectiva sócio- histórica de Vigotsky. 

Sobre o mesmo enfoque, vale destacar o trabalho pedagógico 

proposto pelo professor Gasparin, na perspectiva histórico-crítica, 

conforme obra de 2002.  

O trabalho citado, consiste em partir da prática social inicial 

em direção à nova prática social, por meio da mediação da teoria.  

Gasparin divide o método de trabalho em momentos, dentre os 

quais podemos considerar de alta relevância para a avaliação 

funcional, ecológica, a prática social inicial (o conteúdo), a 

problematização e a catarse (a síntese). Trata-se de uma rica 

contribuição da implementação, na prática, da pedagogia histórico-

crítica.  

A aprendizagem ocorre durante todo o processo e para 

detectar a conclusão realizada pelo aluno devem ser elaboradas 

situações diversas a fim de que o mesmo demonstre que solucionou 

as questões a ele disponibilizadas durante a “problematização” dos 

conteúdos. 

Para Gasparin, “este é o momento em que devem ser 

retomados os objetivos propostos na Prática Social Inicial e 

trabalhados nas fases subsequentes, verificando se foram atingidos 

pelos alunos” (GASPARIN, 2002, p. 134).  

Importante destacar que, para julgar o desempenho de cada 

aluno, devem ser estabelecidos critérios, conforme a finalidade do 

 

O critério em avaliação 

é um princípio utilizado 

para julgar, apreciar, 

comparar. De um lado, 

existe o referido, ligado 

aos dados recolhidos 

que constituem o objeto 

de avaliação; do outro 

lado, há lugar para o 

referente, ou seja, o 

conjunto de parâmetros 

que são tidos como 

ideais de comparação 

do referido. Não é 

possível avaliar com 

rigor e objetividade, 

nem tão pouco valorizar 

a dimensão formadora, 

se os professores e os 

órgãos escolares não 

estabelecerem formas 

justas de julgar o que 

os alunos fazem no 

interior da escola 

(PACHECO, 1998, p. 

3). 

[...] é necessário que se 

defina como o 

educando vai expressar 

sua nova apreensão do 

conteúdo (GASPARIN, 

2002, p.135). 

“Refletir é também 

avaliar, e avaliar é 

também planejar, 

estabelecer objetivos 

etc. Daí os critérios de 

avaliação, que 

condicionam seus 

resultados estejam 

sempre subordinados 

a finalidades  e  

objetivos previamente  

estabelecidos  para  

qualquer  prática,  

seja  ela educativa, 

social, política ou 

outra” (DEMO, 1999, 

p.1). 
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conteúdo trabalhado o que, segundo Pacheco (1998), é uma das 

principais etapas em um processo de avaliação educacional. 

Segundo o autor, os critérios estabelecidos pela escola poderão 

tornar “a avaliação numa ação com orientações precisas” (1998, p. 

13). 

Veiga (1996) remete à importância de uma nova forma de 

organização da prática pedagógica. Aponta a necessidade de se 

trabalhar estabelecendo conexões entre ensino e avaliação, visando 

uma avaliação realmente diagnóstica, que possa redimensionar o 

processo pedagógico. Dessa forma, defende que “a avaliação, em 

seu sentido amplo, só será possível na medida em que estiver a 

serviço da aprendizagem do educando. A avaliação pode estar 

direcionada para o diagnóstico da qualidade dos resultados a serem 

atingidos” (VEIGA, 1996, p.163).  

A avaliação formativa tem a finalidade  de  proporcionar  

informações  acerca  do desenvolvimento  do  processo  

de  ensino  e  aprendizagem,  para  que  o  professor  

possa ajustá-lo  às  características  dos  estudantes  a  

que  se  dirige.  Suas funções são  as  de orientar, apoiar, 

reforçar e corrigir (GIL, 2006, p. 247- 248). 

Consideramos que esta, apesar de não se reportar a números 

que expressem a nota dos alunos, ainda assim deve estar  

relacionada aos objetivos traçados, com vistas ao sucesso dos 

mesmos, aperfeiçoando o processo de ensino e aprendizagem que, 

conforme  Hoffmann (2001), consiste em uma reflexão que tem por 

função oportunizar a análise da prática pedagógica realizada, 

estando em prol da aprendizagem dos alunos. 

A avaliação deve  se  caracterizar  como  um  instrumento  

capaz  de estabelecer  as  condições  de  aprendizagem  

do  aluno  e  sua  relação  com  o ensino.  Seus  

procedimentos  devem  permitir  uma  análise  do  

desempenho pedagógico,  oferecendo  subsídios  para  o  

planejamento  e  a  aplicação  de novas  estratégias  de  

ensino  que  permitam  alcançar  o  objetivo  determinado 

pelo professor em cada conteúdo específico”(CAMPOS; 

OLIVEIRA, 2005, p. 53). 

É nesse contexto complexo, no qual os procedimentos tem 
papel relevante, que se situa o professor, elemento fundamental na 
seleção dos mesmos e na mediação do processo de ensino, na 

Com toda a dificuldade 

que temos para definir 

critérios, uma coisa é 

certa: é imprescindível 

que eles sejam claros 

e precisos. Os critérios 

tornam as ’regras do 

jogo’ mais explícitas e 

podem ser mais 

adequados, quanto 

maior for a integração 

entre professores e 

alunos 

(DEPRESBÍTERES, 

1998, p. 167). 

Catarse: [...] 

demonstração da nova 

postura mental do 

educando em relação 

ao conteúdo estudado. 

Essa atitude 

manifesta-se em, seu 

modo de proceder ou 

agir intelectualmente 

que, necessariamente, 

deve ser muito diverso 

daquele expresso na 

Prática Social Inicial do 

conteúdo. Esse é o 

momento da efetiva 

aprendizagem. 

(GASPARIN, 2002, p. 

133). 

[...] os professores têm 

um espaço 

consagrado na sua 

autonomia que nem 

sempre pretendem [ou 

não podem] assumir. 

Das principais etapas 

dos processos de 

avaliação da 

aprendizagem 

destaca-se o da 

enunciação clara dos 

critérios que estão na 

base de recolha, 

tratamento e 

comunicação dos 

dados (PACHECO, 

1998, p. 3). 
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Para tanto, eles devem  

ser  pensados  no  

momento  da  

elaboração  do  plano  

de  trabalho  docente  e 

devem  acompanhar a  

prática  pedagógica  

desde os  conceitos e os  

conteúdos  que serão 

trabalhados até a forma 

(metodologia) e o 

momento em que forem 

valorados (peso)  pelo  

respectivo  sistema  de  

avaliação (CUNHA, 

2012, p. 20). 

interação aluno- conhecimento, na possibilidade de problematizar, 
assumir ações, propor novas discussões acerca do que deve ser 
feito a partir da avaliação. 

Garcia (2005) alerta-nos que  

Na zona de desenvolvimento proximal a interferência de 

outros indivíduos é mais transformadora. É importante 

compreender que processos já consolidados não 

necessitam da ação externa para serem desencadeados, 

e processos ainda nem iniciados, por outro lado, não se 

beneficiam dessa ação externa (GARCIA, 2005, p. 136). 

A partir do exposto, que critérios devemos elaborar, para 

proceder à avaliação de cada aluno com deficiência intelectual 

significativa, que exigem apoio generalizado, por apresentar 

limitações de grau acentuado, de forma a evidenciar os processos 

ainda não consolidados? Para pensar sobre o assunto, vamos aos 

estudos dessa unidade. 

ATIVIDADE 1 

 Leitura e reflexão. 

  

 

 

 

 
 

 

ATIVIDADE 2 

 

 O que são critérios de avaliação? Como devem ser? 

Como compreendê-los? De onde partem? Que relações estabelecem 

com os instrumentos?  Para que servem? 

Estas são algumas das questões que o texto exibido, através 

dos slides, nos propõe para reflexão. 

Fonte: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogi

ca/fev_2009/criterios_avaliacao_expectativas_aprendizagem_seed.pdf 

 

 

“[...] nenhuma avaliação pode ocorrer sem 

critérios previamente definidos” (Gasparin, 2002, p. 135). 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/criterios_avaliacao_expectativas_aprendizagem_seed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/criterios_avaliacao_expectativas_aprendizagem_seed.pdf


Avaliação dos alunos com deficiência intelectual significativa 

 37 

 Leitura de textos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 Discussão em grupo. 
 

 

 

 

 

Vamos realizar a leitura proposta pelo “Material didático 

OAC (Objeto de Aprendizagem Colaborativa)”, elaborado por 

Elisa Amaral de Macedo Molli D’Agnoluzzo. Trata-se dos textos 

“Avaliação – uma pequena fundamentação” e “Aprendendo a 

elaborar critérios e instrumentos avaliativos”.  

Fonte: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca

/producoes_pde/2007_ufpr_ped_md_elisa_amaral_de_macedo_molli

_d_agnoluzzo.pdf 

 

 

 

 

“O professor, em relação à escola, é ao mesmo tempo determinante e 

determinado. Assim como seu modo de agir e de ser, recebe influências do 

ambiente escolar, também ele influencia este mesmo ambiente” (GARCIA, 

2005, p. 36).  

 

 

“Para uma  avaliação  segura  é  necessário  que  o  docente  utilize  os 

instrumentos,  os  critérios  e  os  registros  que  enfoquem  as  várias  

dimensões  do processo educativo para interpretá-los e transformá-los num 

meio de verificação da necessidade de ajustes de seu objetivo e, por 

consequência, de sua prática” (CUNHA, 2012, p. 17). 

 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_ufpr_ped_md_elisa_amaral_de_macedo_molli_d_agnoluzzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_ufpr_ped_md_elisa_amaral_de_macedo_molli_d_agnoluzzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2007_ufpr_ped_md_elisa_amaral_de_macedo_molli_d_agnoluzzo.pdf
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                ATIVIDADE 4 

 Integração teoria-prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através das leituras realizadas, com a contribuição de alguns 

autores referenciados neste trabalho, foi possível refletir um pouco 

mais sobre a avaliação em nossa prática pedagógica. Além disso, foi 

possível aprofundar conhecimentos a respeito dos critérios de 

avaliação.  

Em grupo, vamos refletir e socializar nossas reflexões em 

relação à seguinte questão: Que correlações podem ser estabelecidas 

entre conteúdos, metodologia, instrumentos, recursos, objetivos e 

critérios de avaliação? 

 

 Nossa ação, no momento, consiste em analisar os 

critérios de avaliação já utilizados pelos professores, ao avaliar 

os alunos que apresentam deficiência intelectual significativa. 

Vamos relacionar os objetivos elencados no Plano de 

Trabalho Docente, instrumentos adotados e recursos de 

avaliação utilizados.  

 A que conclusão podemos chegar? Que alterações 

serão necessárias, ao consideramos uma avaliação significativa, 

diagnóstica, processual, oportunizando a identificação dos 

avanços, das dificuldades e possibilidades para a tomada de 

decisões?  

Lembre-se: o Plano de Trabalho Docente constitui-se em 

um instrumento de trabalho flexível, que organiza o ensino e a 

aprendizagem, com vistas ao progresso do aluno, à superação 

das suas dificuldades. 

 

 

 

“Ensinar a criança deficiente mental é interferir em seu desenvolvimento 

proximal, onde a escola se constitui em um lugar privilegiado para a 

ressignificação e reestruturação de significados, modificando suas formas de 

agir e de pensar a realidade circundante” (GARCIA, 2005, p. 176).  
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I  

 

 

                                              Fonte: http://twicsy.com/i/fYdmdd 

 

ATIVIDADE 1 

 Apresentação de vídeo-aula 

 

 

 

 

 

 

 

“Deve-se destacar, sobretudo, o papel que as interações sociais representam 

dentro do processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência, TGD 

e AH/SD, pois é por meio dessa relação com seus pares, que se efetivam novos 

conhecimentos” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 43.) 

 

http://twicsy.com/i/fYdmdd
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ATIVIDADE  

ATIVIDADE 2 

 Relação teoria- prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vídeo-aula, produzido pelo Instituto Walden4, descreve 

parte de uma pesquisa realizada com sete crianças que apresentam 

comportamentos inadequados (atirar objetos, bater em pessoas, 

morder pessoas e objetos, recusar tarefas, chorar em demasia, 

realizar gestos impróprios, dentre outros). 

Considerando que seis delas apresentam diagnóstico de 

deficiência intelectual, autismo, paralisia cerebral, síndome de down, 

transtorno do humor e transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade, qual poderia ser a função de tais comportamentos? 

Vejamos o vídeo “Avaliação funcional de comportamentos 

inadequados (Romaniuk et al., 2002)” pelo endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=kYZIGZA3gUE 

 

 

Analise, através do vídeo, as três situações, isto é, as três 

condições experimentais, às quais as crianças foram expostas 

durante a avaliação, assim como os procedimentos utilizados e os 

resultados alcançados.  

 Que conclusão podemos tirar, do vídeo assistido?  

 Quais as contribuições à nossa prática, com os alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais?  

 

 

“O professor normalmente espera sugestões, propostas, orientações para a sua 

tão desafiadora prática; muitos gostariam de algumas “receitas”, sabemos, no 

entanto, que estas não existem, dada a complexidade da tarefa educativa” 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 12). 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kYZIGZA3gUE
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ATIVIDADE 3 

 Análise e seleção de critérios de 

avaliação. 

Professor, pensando, ainda, em compreender o significado de 

“avaliação”, reflitamos sobre a definição de Libâneo. Para ele, avaliação é: 

 

 

 

 

 

Esse momento da verificação e qualificação dos resultados, discorrida 

pelo autor, nos leva a pensar sobre o trabalho desenvolvido até aqui. Sobre os 

objetivos traçados inicialmente. Portanto, é importante refletir: os objetivos 

delineados para estes encontros de formação foram alcançados? 

Para tanto, o momento seguinte representa a “catarse”, uma das fases 

do processo de ensino e aprendizagem descritas  por Gasparin, ou seja, a 

 

 

 

 

 

 

Entendemos, através de nosso aprofundamento teórico utilizado, que a 

aprendizagem torna-se significativa quando está associada à vivência, quando 

é capaz de atender às necessidades do aprendiz, de forma a facilitar, garantir e 

oferecer novas oportunidades. A aprendizagem torna-se significativa quando 

há relação com as experiências e vivências do aprendiz, permitindo-lhe a 

 

“[...] demonstração da nova postura mental do educando em relação ao conteúdo 

estudado. Essa atitude manifesta-se em, seu modo de proceder ou agir 

intelectualmente que, necessariamente, deve ser muito diverso daquele expresso 

na Prática Social Inicial do conteúdo. Esse é o momento da efetiva aprendizagem. 

Não significa, todavia, que ela ocorra somente nesta fase” (GASPARIN, 2002, p. 

133). 

 

 

“Componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação 

dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos 

propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas 

seguintes” (LIBÂNEO, 1994, p. 196). 
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formulação de problemas e o desencadeamento de mudanças, que 

oportunizará a utilização dos conhecimentos em outras e diferentes situações. 

Em que medida,  

                  as elaborações realizadas, durante os encontros de       

formação poderão contribuir  

      para o aperfeiçoamento da nossa prática educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a finalidade de possibilitar a expressão do aluno 

sobre o que aprendeu em relação ao conteúdo trabalhado, 

evidenciando o seu nível de compreensão, estaremos, nesta 

atividade, revendo os critérios de avaliação elencados no Plano 

de Trabalho Docente, reformulando, acrescentando, 

suprimindo, enfim, adaptando-os aos alunos com deficiência 

intelectual significativa. Por consequência, estaremos revendo 

os objetivos, recursos e instrumentos de avaliação 

relacionados, uma vez que, ao realizar alterações em um dos 

componentes do currículo, os demais tornam-se passíveis de 

alterações, por serem elementos interdependentes.  

Vale salientar que critérios de avaliação, constituem-

se nos indicadores para o parecer descritivo do aluno realizado 

semestralmente, ou seja, para o “Relatório Descritivo de 

Acompanhamento Pedagógico”. 

Portanto, é imprescindível esse momento de 

elaboração coletiva de novos critérios de avaliação, a partir dos 

conhecimentos construídos no decorrer dos estudos. 

 

 

 

  

“Os instrumentos de avaliação  devem  informar  o  desenvolvimento atual  da  

criança,  a  forma  como  ela  enfrenta  determinadas  situações  de aprendizagem,  

os  recursos  e  o  processo  que  faz  uso  em  determinada atividade. Conhecer o 

que ela é capaz de fazer, mesmo que com a mediação de  outros,  permite  a  

elaboração  de  estratégias  de  ensino  próprias  e adequadas a cada aluno em 

particular” (CAMPOS; OLIVEIRA, 2005, p. 54). 
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Para a respectiva atividade, os participantes devem ser divididos em 

grupos. Como subsídio, alguns materiais serão disponibilizados para pesquisa 

e aprofundamento. São eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação na Educação Infantil (Rosa Costa): 

- O portifólio: 

 Conceito. 

 Aplicabilidade. 

  Modelos. 

 Como organizar. 

Fonte: 

http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1534 

 

 

 

Texto “Elaboração de portfólio”: 

 Portfólio e seu conteúdo. 

 Tipos de portfólio. 

 Itens do portfólio. 

 Orientações para sua construção. 

Referência:  

SHORES, Elizabeth e GRACE, Cathy. Manual de Portfólio; um guia 

passo a passo para o professor. Porto Alegre: ARTMED Editora, 

2001. 160p. 

 

 

    Material 1 

 

       Material 2 

 

http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1534
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“Observamos que a partir do processo de interação da criança com o meio 

se cria uma situação que impulsiona a criança a fazer a compensação” 

(Vygotsky, 1997, p. 144). 

 

 

Texto- Habilidades sociais e comunicativas: avaliação e intervenção junto a 

adultos com deficiência mental (Cap. 16) 

Autoras: Adriana Augusto Raimundo de Aguiar/ Zilda Aparecida pereira Del Prette. 

Disponível em: 

http://betara.ufscar.br:8080/pesquisa/rihs/armazenagem/pdf/capitulos-de-

livro/habilidades-sociais-e-comunicativas 

 

    Material 3 

 

     Material 4 

 

 

SOUZA, Vera Lúcia Pereira de. Oficinas pedagógicas para alunos com 

deficiência intelectual significativa- Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) Secretaria de Estado da Educação, 2009/ 2010. 

Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/4800-10.pdf 

 

http://betara.ufscar.br:8080/pesquisa/rihs/armazenagem/pdf/capitulos-de-livro/habilidades-sociais-e-comunicativas
http://betara.ufscar.br:8080/pesquisa/rihs/armazenagem/pdf/capitulos-de-livro/habilidades-sociais-e-comunicativas
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/4800-10.pdf
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“Considerando que o processo avaliativo deve ser coerente com aquilo que se ensinou, 
os instrumentos utilizados pelo professor devem refletir os critérios estabelecidos, de 
modo a obter dados da aprendizagem significativa de acordo com os níveis de 
desenvolvimento cognitivo explicitados nos objetivos elencados no plano do professor” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 13). 

 

       Material 5 

 

TEIXEIRA, Sara Madalena Martins. Intervenção Psicomotora com crianças 
com Perturbações do Espectro do Autismo Relatório do Ramo de 
Aprofundamento de Competências Profissionais (Mestre em Reabilitação 
Psicomotora). Universidade Técnica. Centro de Recursos para a Inclusão da 
APPDA. Lisboa, 2011.  

Disponível em: 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4432/1/Relat%C3%B3rio%20de%2

0Est%C3%A1gio%20do%20Mestrado%20em%20Reabilita%C3%A7%C3%A3o%2

0Psicomotora.pdf 

 

    Material 6 

 

 

APAE. Projeto Político- pedagógico escola de qualidade: 

Convivendo com as diferenças e a diversidade, preparando o aluno 

para viver em sociedade. Escola de Educação Especial Caio César 

Beltrão Tettamanzy. Sant’Ana do Livramento, 2008. 

Disponível em: http://pt.slideshare.net/ntelivramento/ppp-apae-

presentation 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4432/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio%20do%20Mestrado%20em%20Reabilita%C3%A7%C3%A3o%20Psicomotora.pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4432/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio%20do%20Mestrado%20em%20Reabilita%C3%A7%C3%A3o%20Psicomotora.pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4432/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Est%C3%A1gio%20do%20Mestrado%20em%20Reabilita%C3%A7%C3%A3o%20Psicomotora.pdf
http://pt.slideshare.net/ntelivramento/ppp-apae-presentation
http://pt.slideshare.net/ntelivramento/ppp-apae-presentation
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Veja mais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo-aula: “Portfólio de aprendizagem” (Márcia Ambrósio Rodrigues 

Rezende).  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IgEjrd7cmOk 

Video: 5 Dicas - Como criar um portfolio 

https://www.youtube.com/watch?v=lXML-rnusk4 

 

 

       Material 7 

 

EDUQUE NOVA ESCOLA. Plano de Ensino Anual - 1º ano do Ensino 
Fundamental, 2013. 

Disponível em: http://www.escolaeduque.com.br/wp-
content/uploads/2013/04/primeiroano.pdf?1399500233 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgEjrd7cmOk
https://www.youtube.com/watch?v=lXML-rnusk4
http://www.escolaeduque.com.br/wp-content/uploads/2013/04/primeiroano.pdf?1399500233
http://www.escolaeduque.com.br/wp-content/uploads/2013/04/primeiroano.pdf?1399500233
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Sua opinião é muito importante!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conclusões não definitivas, decerto! Conclusões que refletem meu histórico 

pessoal e acadêmico influenciadas pelo tempo e espaço que percorri até o 

presente; conclusões que não são, nem podem ser impositivas, mas são 

possibilidades, sustentadas por argumentos” (CONEGLIAN, 2005, p. 78- 79). 

 

“A participação de grupos na luta por direitos, inclusive da população com 

necessidades especiais, das pessoas com deficiências, coloca a questão da 

acessibilidade em evidência; direito inerente ao ser humano e dever da sociedade 

de oferecer, a todas as pessoas, meios para participar do cotidiano da vida, 

eliminando barreiras de qualquer ordem, sejam as mais visíveis como barreiras 

arquitetônicas, adaptando materiais, instrumentos, modificando metodologias e 

processos, sejam barreiras mais subjetivas como as atitudinais” (CONEGLIAN, 

2005, p. 134). 

 

1- Como você se sentiu ao participar das propostas de 

trabalho?  

2.  Comente sobre a importância dos fundamentos teóricos 

discutidos para sua formação como professora?  

3. Qual julgou mais significativo para sua formação? Comente.  

4.  Quais teorias, leituras e/ou outras concepções anteriores 

embasavam a avaliação realizada com os alunos que apresentam 

deficiência intelectual? 
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Sim. Estas “são possibilidades, sustentadas por 

argumentos”. É com mais essa contribuição do autor, 

orientador do referido projeto, que teremos nossa conversa 

de encerramento. 

Esperamos que esse nosso trabalho sobre a função da 

avaliação, bem como as orientações para aperfeiçoar o 

processo da mesma, possam subsidiar os professores no 

desafio de pensar o cotidiano, os alunos, o seu trabalho, 

enfim todo o contexto pedagógico da escola de educação 

básica na modalidade educação especial.  

Sabemos que, às vezes, organizar o tempo para 

planejar, mediar, observar, diagnosticar, rever, replanejar, 

registrar, dentre outras ações que envolvem nossa prática 

educativa, é um grande desafio! São muitas as 

necessidades!!! 

Muitas coisas ficaram por dizer e, até, conhecer. 

Entendemos ser um recomeço de reflexão, mas, com 

certeza, compartilhamos muitas informações sobre o 

processo de avaliação dos alunos com deficiência 

intelectual significativa. 

Desse modo, acreditamos que buscaremos as 

melhores intervenções na caminhada pela maior 

autonomia dos respectivos alunos, melhorando a qualidade 

da educação que a eles oferecemos, no sentido de superar 

os obstáculos que possam estar dificultando seu 

desenvolvimento e aprendizagem. 

 Agradecemos, portanto, a contribuição valiosa de 

cada um que, com entusiasmo e dedicação, participaram 

deste caminhar.  

Um abraço! 

Professora PDE/2014- Marlene Cruz Cividini  
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL- PDE 

PROFESSORA: Marlene Cruz Cividini 

QUESTIONÁRIO 1 

Percepção dos professores acerca da avaliação 

1- Conceitue: 

- avaliação: 

- avaliação educacional: 

2- Qual a função da avaliação? 

3- Para você, o que é deficiência intelectual? 

4- Fale sobre os desafios em realizar a avaliação dos alunos 

com deficiência intelectual significativa. 

5- Como você faz, ou como você credita que deveria ser feita a 

avaliação dos alunos que apresentam deficiência intelectual 

significativa? 

6- Fale sobre os desafios em realizar a avaliação de tais 

alunos. 

7-  Você percebe a necessidade de uma reestruturação  na  

forma  de  avaliação direcionada aos alunos com deficiência 

intelectual acentuada? Se sim, como? 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL- PDE 

PROFESSORA: Marlene Cruz Cividini 

QUESTIONÁRIO 2  

Avaliação da Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica 

1- Quais eram suas expectativas ao iniciar os 

encontros de formação? 

2- Qual sua opinião em relação à fundamentação 

teórica discutida? 

3- O que você considera ter sido mais relevante para a 

prática pedagógica? 

4- Qual você considera ser o desafio à concretização 

da prática avaliativa discutida? 

5- Principais mudanças a serem realizadas na prática 

da avaliação. 

6- O tempo destinado aos encontros foi adequado aos 

estudos, demasiado longo ou demasiado curto? 

7- O tema discutido esteve de acordo com seus 

interesses e a sua realidade? 

8-  As estratégias e o encaminhamento foram 

adequados? Que aspecto (ou aspectos) devia ter sido dada 

maior importância? 

9- É pertinente ao Projeto Político Pedagógico da 

escola? 

10-  Observações, críticas e sugestões para o 

aperfeiçoamento destes estudos. 

  


