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 Resumo 

 

Este Caderno Pedagógico visa contribuir nas ações 

de conscientização sobre o real valor da avaliação 

escolar e da recuperação paralela junto a 

organização escolar com professores e alunos do 

Colégio Estadual José Alfredo de Almeida. O 

método de abordagem será na perspectiva da 

teoria histórico crítica em Saviane por meio de uma 

investigação qualitativa. O estudo envolve a análise 

de documentos por meio da pesquisa histórica, 

bibliográfica e documental. Os dados serão 

coletados por meio de perguntas abertas e 

fechadas, entrevistas e observações com 

professores e alunos tabulados e mediado pela 

educadora do PDE. Assim, esperamos contribuir 

com uma reflexão-ação, para um "novo" momento 

avaliativo na instituição como um todo e 

principalmente no chão da sala de aula. 

 Palavras-chave Avaliação. Conscientização. Aprendizagem. 

 



 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Avaliação como compromisso com a aprendizagem 

de todos: professores e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neucilene Cabral de Almeida 
 

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Programa de Desenvolvimento Educacional 

 



 
  
 

 
 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação como compromisso com a aprendizagem de 

todos: professores e alunos 

 

 

 

 

PROFESSOR PDE 

NEUCILENE CABRAL DE ALMEIDA 
 
 
 
 

PROFESSORA ORIENTADORA 
ME. HELENA IZAURA FERREIRA 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
  
 

 
 

SUMÁRIO 
 

 

APRESENTAÇÃO........................................................................................................5 

 

UNIDADE I ..................................................................................................................7 

FUNÇÕES E CONCEPÇÕES DA AVALIAÇÃO 

 

UNIDADE II ...............................................................................................................13 

DOCUMENTOS QUE RESPALDAM A AVALIAÇÃO 

 

UNIDADE III ..............................................................................................................19 

O PAPEL DA AVALIAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

UNIDADE IV ..............................................................................................................31 

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO 

 

REFERÊNCIAS .........................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Este caderno pedagógico intitulado “Avaliação como compromisso com a 

aprendizagem de todos: professores e alunos” integra a atividade de realização do 

material didático previsto para o segundo período do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, que tem como objetivo principal promover a interação entre 

professores do Ensino Superior e da Educação Básica, tendo em vista a produção 

de conhecimento e a sistematização de ações educacionais que resultem em 

mudanças qualitativas na prática pedagógica e na melhoria da educação. 

A escolha do tema para elaboração do projeto de intervenção pedagógica 

teve como motivação o fato de que a avaliação atual não tem sido útil para 

assegurar a aprendizagem dos alunos. Diante disso, necessita proporcionar aos 

professores subsídios teórico-práticos para o desenvolvimento de ações 

educacionais, que possam ser avaliadas em seu processo e, que em seu produto, 

resultem em redimensionamento da prática educativa. 

Esta pesquisa se justifica pelas dificuldades sentidas no processo de 

avaliação, com a insatisfação com resultados encontrados em nossa escola, deste 

modo, há a necessidade de se discutir as ações escolares por meio de um 

planejamento estruturado que venha ao encontro de manter e possibilitar um diálogo 

a respeito da avaliação e da recuperação paralela. Este estudo tem a intenção de 

instigar mudanças de atitude nas pessoas que estão envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem, discutindo e dialogando estratégias para o enfrentamento 

deste problema escolar. 

  Acredita-se que não exista saber fragmentado nem educação fragmentada, 

portanto, não se pode falar de avaliação sem falar em planejamento, entretanto 

existe a necessidade de se ampliar os conhecimentos sobre planejamento e 

avaliação. 

  É de suma importância lançar um "novo" olhar sobre este tema, porém, com 

um enfoque diferenciado que aponte a todos educadores e educandos  uma reflexão 

que desafie e analise os métodos de avaliação escolar. 

Este caderno é composto por quatro unidades temáticas. Na primeira será 

abordada a história da avaliação e sua importância. 

Na segunda unidade, será feito um aprofundamento dos documentos que 

respaldam a avaliação. 



 
  
 

 
 

A terceira unidade traz para a reflexão o papel do professor e a função da 

avaliação no processo ensino aprendizagem. 

Para finalizar, a quarta unidade traz os instrumentos de avaliação dando a ela 

a clareza e o peso científico que deve estar presente nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  
 

 
 

 

UNIDADE I 
 

FUNÇÕES E CONCEPÇÕES DA AVALIAÇÃO 

  

 Fazendo uma análise da história da educação, especificamente a questão da 

avaliação através dos tempos, percebe-se que desde o princípio da história da 

educação no Brasil e em muitos outros momentos desta história, a questão de 

avaliar sempre esteve ligada a uma prova escrita ou oral, centrando-se no poder 

absoluto do professor, que avalia e dá nota do ponto de vista da classificação. 

 E dentro desta perspectiva histórica, por muitos anos fez-se uso de métodos 

de avaliação como um instrumento a serviço de quem o aplicava, buscando-se em 

uma série de perguntas com respostas prontas a ser estudadas, decoradas e 

transmitidas em dias de prova. Julgava-se, dentro desta visão, que existia um 

controle do professor sobre a aprendizagem e sobre todo um grupo de alunos, 

aplicando-se a ideia de homogeneidade do saber das crianças. Isto, com base em 

teorias comportamentalistas com o princípio em Skinner, que a partir de um estímulo 

acontece uma resposta, portanto, o professor ensina e o aluno aprende. 

 A trajetória da avaliação da aprendizagem influenciada pelo pensamento de 

Tyler prossegue com seus seguidores. Recuperar essa história é traçar a própria 

evolução do pensamento curricular, uma vez que a avaliação da aprendizagem 

continuou a ser compreendida como uma dimensão de controle do planejamento 

curricular (SAUL, 1995). 

 Ao longo da história da educação e da prática educativa, a avaliação da 

aprendizagem escolar, por meio de exames e provas, foi se tornando algo místico, 

onde se faz porque tem de ser efeito, na maioria das vezes não se aplica, ou não se 

entende o porquê.  

 Segundo Saul (1995), na história da avaliação educacional, constata-se que 

alunos e professores, frequentemente têm sido alvos do interesse dos avaliadores, 

sob múltiplas e variadas perspectivas. 

 Em relação ao comportamento sobre avaliação nas diferentes tendências da 

escola, podemos dizer que na escola tradicional se esperava dos alunos apenas a 

memorização e a fidelidade do aluno diante da leitura que teve que memorizar. Na 

escola nova espera dos alunos a atividade constante, a criatividade e a correção da 



 
  
 

 
 

forma de pensar e a capacidade de tirar conclusões de uma experiência e na escola 

tecnicista espera dos alunos o domínio da terminologia e da escrita, a forma e a 

apresentação dos trabalhos produzidos e os comportamentos de entrada e saída 

após qualquer trabalho escolar. 

 

 

VAMOS ASSISTIR UM VÍDEO? 

 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=20183. 

 

- Vamos refletir sobre o ato de avaliar no cotidiano da escola. 

 

 

 

1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 Atualmente a avaliação da aprendizagem escolar, além de ser praticada sem 

o vínculo  do processo  de ensino-aprendizagem, vem ganhando aspectos 

equivocados da relação professor/aluno. As 

provas e exames são realizados conforme o 

interesse do professor ou do Sistema de ensino. 

Nem sempre levando  em consideração o que 

foi ensinado se realmente foi aprendido. Numa 

perspectiva mais prática, a avaliação pode 

responder a problemas imediatos de 

direcionamento da ação em cada curso. (SAUL, 1995). 

 Paraná (1985, p.23), pela consultoria de Nagel, afirma que: 

A avaliação é a corporificação, a objetivação de uma intenção. 

Jamais se avalia por avaliar. Avalia-se, por exemplo, para responder 

às exigências de normas e de regulamento. Avalia-se para aprovar e 

reprovar alunos. Na escola, geralmente, resume-se à avaliação, que 

cada professor faz dentro de sua disciplina, do conhecimento, ou 

melhor, da memorização dos seus alunos. 

 A concepção de avaliação deve ir além de uma visão tradicional, que visa 

apenas o controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser 

compreendida como uma parte integrante ao processo educacional.  

http://pixabay.com/go/?t=shutterstock&id=151206914


 
  
 

 
 

 Saul (1995, p.26) diz que a avaliação da aprendizagem do aluno foi e 

continua sendo o mais frequente objeto de análise por parte dos estudiosos da 

avaliação e complementa que: 

[...] em seu sentido amplo, apresenta-se como atividade associada à 

experiência cotidiana do ser humano. Frequentemente nos 

deparamos analisando e julgando a nossa atuação e a dos nossos 

semelhantes, os fatos de nosso ambiente e as situações das quais 

participamos.  

  Magda B. Soares (1990), destaca que avaliação é o instrumento por 

excelência de que lança mão o sistema de ensino para o controle das oportunidades 

sociais, que ela oculta sob a fantasia do dom natural e do mérito individual 

conquistado. 

Qualquer discurso sobre a avaliação perde sentido se não tocar no 

conteúdo da avaliação. Avaliação é uma técnica, um recurso de que 

as sociedades se utilizam para perceber a dimensão de onde estão e 

para onde querem ir. [...] A avaliação começa, pois dentro da escola, 

sobre o mundo fora da escola. E nesse processo de questionamento 

sobre o mundo fora da escola, a avaliação antes de ser técnica de 

avaliar alunos é um procedimento para fazer com que cada educador 

se pergunte o que sabe, realmente, sobre o mundo dos homens, e 

não só pergunte-se o que anda avaliando (PARANÁ, 1985, p.19). 

 A presença de uma relação autoritária no contexto da avaliação não se dá 

apenas no âmbito da avaliação da aprendizagem, quando interagem professores e 

alunos. Essa mesma relação também esta presente, de modo geral, quando se 

persegue outros alvos de avaliação como, por exemplo, currículos, programas 

educacionais, cursos e instituições (SAUL, 1995). 

 A avaliação é uma atividade importante, que deve sempre estar presente na 

escola e na vida em geral. Na escola, a avaliação deve ser uma análise e 

interpretação do progresso do aluno.  

A avaliação é sempre uma atividade voltada para cada indivíduo de maneira 

específica, por que cada um é diferente dos demais, cada um tem uma 

história de vida diferente e apresenta uma realidade escolar peculiar. O 

progresso de um aluno não precisa ser igual ao de outro. O importante é 

que todos cresçam, trabalhando e fazendo o que tem de ser feito. 

(CAGLIARI, 2009, p.70). 

 A avaliação da aprendizagem para ser justa e efetiva deve diagnosticar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e identificar as aprendizagens que foram 

satisfatoriamente  efetuadas, isso para que o docente possa reorganizar o seu plano 



 
  
 

 
 

de trabalho. Por meio dos instrumentos de avaliação, o professor pode colher 

informações importantes acerca do desenvolvimento dos seus alunos e propor 

mudanças de estratégias no processo ensino. 

 Segundo Luckesi (2005), a função da avaliação é auxiliar o aluno a construir a 

sua aprendizagem, ou seja, o instrumento de avaliação tem a finalidade de contribuir 

na qualidade da aprendizagem que está sendo construída pelos alunos. Logo, a 

avaliação da aprendizagem deve assumir um papel de diagnosticar o percurso que o 

aluno está fazendo na construção de sua aprendizagem e mediar a favor deles para 

que os mesmos possam se corrigir e construir o seu conhecimento. 

 A avaliação deve contemplar um julgamento sobre o que o aluno faz para 

aprender e sobre o que o professor faz para ensinar, para que o ensino e a 

aprendizagem aconteçam da melhor maneira possível. 

 As diferentes formas de avaliação têm, pois, uma explicação muito maior, e 

mais ampla, do que os pedagogos possam de imediato pensar (PARANÁ, 1985). As 

ações educacionais necessitam de um processo de planejamento competente e 

apropriado para produzir planos ou projetos, com capacidade clara de orientar todos 

em cada momento das avaliações. 

 Essa necessidade pode ser compreendida pelo fato de que “os pedagogos 

não trabalham com uma disciplina, o pedagogo ocupa um espaço amplo na unidade 

de ensino, tornando-se um ponto de apoio às demais funções da escola”. Embora, 

não reconhecido em sua especificidade, acaba muitas vezes, sendo influenciado 

pela prática do imediatismo, socorrendo quotidianamente os conflitos e problemas 

emergenciais. (SAUL, 1995, p.61). 

 Neste sentido, percebe-se que a organização escolar fica a cargo do 

professor pedagogo licenciado, tal como estabelece o Edital n.º 37/2004 da 

Secretaria de Estado da Educação, sobre as atividades genéricas do professor 

pedagogo nos estabelecimentos de ensino da rede estadual.  

  A avaliação e a recuperação paralela é um tema pertinente nas atuais 

discussões pedagógicas que participamos em âmbito escolar, pois como tudo está 

se atualizando, as metodologias de ensino e avaliação também acompanham essas 

mudanças. Todo o sistema educacional vive uma situação muito problemática, não é 

apenas um curso, uma série ou uma disciplina, é todo o sistema. 



 
  
 

 
 

 Os educandos necessitam de esclarecimentos sobre as ações e 

intencionalidades da equipe pedagógica e professores, sobre quais medidas tem se 

adotado em relação as avaliações aplicadas. 

 Neste sentido levantamos os seguintes questionamentos:  

 

 Para que serve a avaliação?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________ 

 

 De que maneira podemos conscientizar os educandos e professores a 

respeito da avaliação formativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 O que os alunos e professores entendem sobre recuperação paralela? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

    

 

 

 

 



 
  
 

 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos refletir: 

 

Nos últimos anos, a avaliação recebeu grande importância dos governos, devido ao 

crescimento das avaliações externas, como forma de medir a evolução educacional 

de um país, e consequentemente as escolas também passaram a trabalhar com um 

olhar voltado para essas avaliações externas. 

- O que é avaliação da aprendizagem? 

- Qual a função da avaliação da aprendizagem? 

- Com que objetivo você avalia seus alunos? 

- Porque é tão difícil mudar a imagem da avaliação como uma prática perversa de 

seleção e exclusão nas escolas? 

 
  

Após o estudo desta unidade, elabore uma síntese da 

temática, anote suas idéias para entregar. 

 

 

  

Propor aos professores para assistir os vídeos:  

 

Avaliação do Contexto Social. Disponível em: 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=12999. 

Publicado em 04/12/2009, duração 13m51s. Acessado em 

29/10/2014. 

 

Avaliação da Aprendizagem. Disponível em: 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=12925. 

Publicado em 13/05/2009, duração 07m26s. Acessado em 

05/11/2014. 

 



 
  
 

 
 

UNIDADE II 
 

DOCUMENTOS QUE RESPALDAM A AVALIAÇÃO  

 

 São vários os documentos que constitui normas e regras para a Educação 

Nacional e alguns itens contemplam especificamente a verificação do rendimento 

escolar. 

 Tanto a legislação nacional quanto a estadual, prevê a avaliação contínua e 

permanente, mas, insistimos em uma avaliação com datas marcadas, que não 

favorece o aprendizado e ainda temos resultado da prática de avaliação com um alto 

índice de reprovação e evasão escolar. Para ambicionar uma avaliação coerente 

com a prática do saber, é preciso que o professor e a equipe pedagógica façam 

todas as anotações no livro registro de frequência, das ocorrências compreendidas 

em bimestre, semestre e ano letivo, assim facilitam as condições reais para se fazer 

uma avaliação com exatidão e que possa contribuir para aplicação de medidas de 

melhoria do ensino-aprendizagem. 

 

 

1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 O principal apoio para o desenvolvimento educacional do país é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, 

publicada no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 1996, que abriu uma 

nova perspectiva para a educação escolar por meio do ensino. É nela que está a 

base legal da avaliação da educação brasileira disposta nos artigos 13 e 24. 

De acordo com Brasil (1996, p. 7), os incisos III ao VI, artigo 13, LDB nº 9.394/96. 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: (...)  

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;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

 Todavia, o artigo da LDB acresce ao contexto da avaliação, que é um 

processo contínuo e permanente, que cuida da aprendizagem e interpreta de modo 

qualitativamente o conhecimento construído pelo aluno, bem como o 



 
  
 

 
 

desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e os aspectos relacionados às 

suas atitudes. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, propõe a 

avaliação contínua, permanente e cumulativa, de acordo com o que prevê as alíneas 

a e e, inciso V do art. 24, descrito em Brasil (1996, p. 10-11). 

Art. 24. (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios:  

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;(...) 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; (...) 

 Mesmo propondo a avaliação contínua, permanente e cumulativa, de acordo 

com o que determina a LDB em seu art. 24, não abrange uma organização 

adequada ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. É importante, ainda salientar 

que a avaliação, às vezes, é praticada como um processo de subterfúgio, pois, ainda 

a avaliação é apenas um procedimento de cunho decorativo, onde se depara com 

uma elevada evasão e reprovação escolar 

A avaliação do rendimento escolar traduz em última instância e de forma 

explícita a proposta educacional da escola. Como um instrumento de ensino 

que tem rituais definidos na administração escolar, suas decisões trazem 

conseqüências no cotidiano da escola e refletem a proposta educacional aí 

vivida efetivamente (SOUZA, 1997, P.127). 

 A avaliação é tida como uma ótima ferramenta de mensurar o conhecimento, 

inclusive, a recuperação e manutenção do estudante na escola, desde que seja 

realizada com responsabilidade e comprometimento do professor e da equipe 

pedagógica. 

 

2 A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DESCRITA NA DELIBERAÇÃO Nº 

007/99 - CEE 

  

 A Deliberação nº 007/99 do Conselho Estadual de Educação do Paraná, 

aprovada em 09/04/99, dispõe normas gerais para a avaliação do aproveitamento 

escolar, recuperação de estudos e promoção dos alunos do Sistema Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio. 



 
  
 

 
 

 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deve ser continua, ter 

caráter formativo e de orientação no processo pedagógico, com vistas a promover o 

acesso de todos os alunos a diferentes situações de aprendizagem e ao 

conhecimento, conforme o que dispõe a deliberação já mencionada quando trata da 

avaliação do aproveitamento no capítulo I, artigos 1º ao 9º . 

 

 Art. 1º A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor 

estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as finalidades de 

acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhes valor. 

§ 1º - A avaliação deve dar condições para que seja possível ao professor tomar decisões quanto ao 

aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. 

§ 2º - A avaliação deve proporcionar dados que permitam ao estabelecimento de ensino promover a 

reformulação do currículo com adequação dos conteúdos e métodos de ensino. 

§ 3º - A avaliação deve possibilitar novas alternativas para o planejamento do estabelecimento de 

ensino e do sistema de ensino como um todo. 

 Art. 2º - Os critérios de avaliação, de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, 

devem constar do Regimento Escolar, obedecida a legislação existente. 

Parágrafo Único - Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão elaborados em 

consonância com a organização curricular do estabelecimento de ensino.  

Art. 3º - A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o desempenho do aluno em 

diferentes situações de aprendizagem. 

§ 1º - A avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados. 

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se a todos os componentes curriculares, independente do 

respectivo tratamento metodológico. 

§ 3º - É vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só oportunidade de aferição. 

 Art. 4º - A avaliação deve utilizar procedimentos que assegurem a comparação com os 

parâmetros indicados pelos conteúdos de ensino, evitando-se a comparação dos alunos entre si. 

 Art. 5º - Na avaliação do aproveitamento escolar, deverão preponderar os aspectos 

qualitativos da aprendizagem, considera a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade dos conteúdos. 

Parágrafo único – Dar-se-á relevância à atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração 

pessoal, sobre a memorização. 

 Art. 6º - Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, deverá ser contínua, 

permanente e cumulativa. 

§ 1º - A avaliação deverá obedecer à ordenação e à seqüência do ensino e da aprendizagem, bem 

como à orientação do currículo. 

§ 2 – Na avaliação deverão ser considerados os resultados obtidos durante o período letivo, num 

processo contínuo cujo resultado final venha a incorporá-los, expressando a totalidade do 

aproveitamento escolar, tomando na sua melhor forma.  



 
  
 

 
 

§ 3º - Os resultados obtidos durante o período letivo preponderarão sobre os da prova final, caso esta 

conste do regimento. 

 Art. 7º - Caberá ao órgão indicado pelo Regimento Escolar o acompanhamento do processo 

de avaliação da série, ciclo, grau ou período, devendo debater e analisar todos os dados 

intervenientes na aprendizagem. 

§ 1º - O órgão será composto, obrigatoriamente, pelos Professores, pelo Diretor e pelos profissionais 

de supervisão e orientação educacional. 

§ 2º - É recomendável a participação de um representante dos alunos. 

§ 3º - Individualidade do aluno e o seu domínio dos conteúdos necessários deverão ser assegurados 

nas decisões sobre o processo de avaliação. 

 Art. 8º - A avaliação do ensino de Educação Física e de Arte, deverá adotar procedimentos 

próprios, visando ao desenvolvimento formativo e cultural do aluno. 

Parágrafo único – A aprendizagem de que trata este artigo deverá levar em consideração a 

capacidade individual, o desempenho do aluno e sua participação nas atividades realizadas. 

Art. 9º - A avaliação deverá ser registrada em documentos próprios, a fim de serem asseguradas a 

regularidade e autenticidade da vida escolar do aluno (PARANÁ (1999, p. 1-3). 

 

 

3 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO É UMA CULTURA OU UMA AÇÃO 

NECESSÁRIA? 

 

 O Projeto Político Pedagógico descreve a realidade da escola, tanto no 

ensinar como no aprender, mostrando como encetar o debate das necessidades, o 

desejo e o ideal dos professores, pais, alunos, coordenações, gestores, funcionários 

e pedagogos, na busca em direções de recursos que auxiliem na solução das 

fragilidades pedagógicas, administrativa e da comunidade local, através de um 

processo de autonomia e democracia. 

 É importante salientar que a avaliação do ensino-aprendizagem é uma das 

tarefas do desempenho pedagógico que está inserida no projeto político pedagógico 

e proposta pedagógica curricular do estabelecimento de ensino, e que está 

detalhada minuciosamente no plano de trabalho do docente. 

 Quanto ao Projeto Político Pedagógico, Vasconcellos (1994, p. 169), declara 

que:  

É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, 

nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se 

aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 

ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico 

para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização 



 
  
 

 
 

e integração da atividade prática da instituição neste processo de 

transformação.   

 

 A elaboração do projeto político pedagógico pela comunidade escolar é uma 

forma de experimentar e praticar a democracia e cidadania dentro da escola, com 

aprofundamento de estudos dos conflitos por meio de uma fundamentação teórica e 

metodológica.  

 Vasconcellos (1994, p. 46), relata que a avaliação está aliada “a uma 

concepção de homem, de sociedade” e da construção coletiva do projeto político 

pedagógico da escola. Para a equipe escolar elaborar o Projeto Político Pedagógico, 

Proposta Pedagógica Curricular e Regimento Escolar que trabalham com a 

aprendizagem dos alunos, necessário se faz discutir que tipo de homem a escola 

deseja formar e em que sociedade exercerá sua autonomia e cidadania. 

 

 

ATIVIDADE 

 

 Analise a proposta pedagógica da escola onde você trabalha, os critérios da 

avaliação que estão estabelecidos. De posse dos conceitos dispostos no PPP da 

escola apresente os critérios que utilizará nas avaliações do seu cotidiano para 

aumentar o desempenho da aprendizagem dos alunos. 

 

 

 Para aprofundar a construção do Projeto Político Pedagógico, propõe-se 

assistir os vídeos recomendados no endereço abaixo, da Professora Doutora Ilma 

Passos Alencastro Veiga. 

- http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=12780. Publicado em 09/10/2008, 

duração 16:52. 

- http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=13752. Publicado em 22/07/2009, 

duração 16:42. 

 

 

REFLEXÃO: Com base no que acabou de ler e no conteúdo dos vídeos, pense e 

contribua dando a sua opinião, apontando os fatores que interferem e dificultam na 

elaboração do projeto político pedagógico de sua escola, em termo de instrumentos 

de transformação da sua prática pedagógica. 



 
  
 

 
 

  

 A autonomia da escola na elaboração da sua Proposta Pedagógica Curricular 

é reconhecida, mas não se pode esquecer que deva estar em concordância com as 

Diretrizes Curriculares Estaduais e Projeto Político Pedagógico. 

 A proposta pedagógica também estabelece como serão os critérios da 

avaliação do processo ensino-aprendizagem de cada disciplina. A avaliação para 

Santiago e Zasso (2000, p. 190), “[...] é considerada como um elemento de 

diagnóstico permanente, auxiliando professores, alunos e pais no acompanhamento 

do processo”. Devido à participação da comunidade escolar, ela se torna 

democrática e assim sendo, se encontra inserida num contexto social, histórico e 

geográfico, que tem como eixo nortear os princípios de ensino-aprendizagem 

administrados nos bimestres, semestres e ano letivo do estabelecimento, com o fito 

de o professor trabalhar e ensinar as disciplinas e o aluno, de fato aprender. 

 A construção e os conteúdos da Proposta Pedagógica Curricular podem ser 

esclarecidos no acompanhamento dos vídeos: 

 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18506  

http://www.educacao.video.pr.gov.br/video/18507/Projeto%20Pol%C3%ADtico%20P

edag%C3%B3gico%20-%20Parte%202 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/video/18508/Projeto%20Pol%C3%ADtico%20P

edag%C3%B3gico%20-%20Parte%203 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/video/18509/Projeto%20Pol%C3%ADtico%20P

edag%C3%B3gico%20-%20Parte%204 

 

Publicados em 11/06/2014, duração 50minutos. 

 

ATIVIDADES 

1. Explique a relação entre a proposta pedagógica e a autonomia da escola. 

2. Descreva como acontece na sua escola a avaliação pautada nos valores 

democráticos de formação humana. 

3. Compare o conteúdo dos vídeos e a construção do PP da sua escola. 

Apresente sugestões.   



 
  
 

 
 

UNIDADE III 
 

O PAPEL DA AVALIAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

 O educador tem que ter definido o objetivo que ele quer alcançar, tendo 

consciência do nível de desenvolvimento de seus alunos, selecionando 

metodologias que atenda a necessidade de todos.  Ele tem que estar sempre 

atualizado em relação aos conhecimentos e aos novos recursos metodológicos que 

estão surgindo, com o intuito de atrair e incentivar o educando, com a finalidade de 

trazê-lo a apropriação dos conteúdos. 

 Ao se apropriarem desses conhecimentos, os estudantes se apropriam, 

também, de uma forma de pensar sobre as coisas já dominada pelos homens, sem 

que, no entanto, tenham que refazer o caminho percorrido por eles. 

 Lembrando que o elemento central do trabalho pedagógico é o conteúdo, o 

conhecimento científico e não a avaliação, ela é apenas um momento dos processos 

de ensino e de aprendizagem. Palangana e Galuch (2007), dizem que tudo que o 

professor ensinar, ele tem que estar fundamentado para mostrar ao aluno a 

veracidade do conteúdo. 

 Há uma discussão entre os educadores, sobre o conteúdo da avaliação, pois 

é preciso ter muito cuidado na elaboração de uma avaliação, prestar atenção no 

foco, planejá-la em acordo com o que foi trabalhado em sala de aula, cobrar o que 

corresponde ao que foi objeto de ensino, com atenção no enfoque, na quantidade de 

questões e no nível de dificuldade, não é fácil priorizar o que é mais importante, 

definir o que cobrar numa avaliação. 

  Para Hoffmann, (2001, p.10): 

[...] a avaliação é substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva 

do ser  humano. De pensar sobre seus atos, de analisá-los, julgá-los, 

interagindo com o mundo e com os outros seres, influindo e sofrendo 

influências pelo seu pensar e agir. Não há tomada de consciência que não 

influencie a ação. Uma avaliação reflexiva auxilia a transformação da 

realidade avaliada. 

 Avaliar pressupõe um professor envolvido com a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos. Portanto, não se trata de uma atividade esporádica, 

restrita á realização de tarefas destinadas à atribuição de notas, mas um processo 



 
  
 

 
 

contínuo, cujos resultados podem ser percebidos tanto por meio das provas e 

trabalhos como nas situações de ensino. (PALANGANA e GALUCH, 2007, p.34). 

 È necessário o educador ter consciência, que na avaliação não deve existir 

"pegadinhas", pois estas não demonstram se o aluno domina o conteúdo, nem 

questões para testar a esperteza do educando.  

 Em relação a quantidade de questões, deve haver um bom senso por parte 

do professor, ele deve ter noção do tempo que aluno terá para responder as 

questões, se o conteúdo for muito extenso, é adequado dividir em mais de uma 

avaliação, tomando o devido cuidado para não cobrar o que não foi o objeto de 

ensino nas aulas, lembrando que se for um conteúdo que necessita do anterior para 

a aprendizagem, o professor deve retomar o tema trabalhado anteriormente. 

Palangana e Galuch (2007), dizem que, o desafio é elaborar avaliações que 

contemplem a essência dos conteúdos estudados, na medida da complexidade do 

ensino feito pelo professor. 

 È interessante ressaltar que o professor deve rever com seus alunos a 

avaliação depois de corrigida, fazendo a devolutiva, para que assimilem os conceitos 

que ainda não tinha dominado, explicando cada resposta, dando condições ao 

educando de compreender certos conteúdos ainda não apropriados. 

 A avaliação propicia um momento de avanço, progresso, mudança, 

aprendizagem, ela pode ser processual, contínua, participativa, diagnóstica e 

investigativa. Avalia-se para diagnosticar avanços e entraves, para agir, 

problematizar e redefinir os rumos e caminhos a serem percorridos.  

 Os professores têm em suas mãos grandes quantidades de informações 

sobre o currículo de cada educando, de sua vida social, escolar e familiar, e 

utilizarão estes dados para tomarem decisões que podem ter importantes 

consequências para seus alunos, como o ingresso em uma faculdade ou futuras 

oportunidades profissionais, sem falar na autoestima do aluno, estas e outras 

questões ficam muitas vezes nas mãos das decisões da avaliação dos professores. 

 

 



 
  
 

 
 

 
 

 Infelizmente a instituição escolar não sabe avaliar para corrigir e ensinar, mas 

sim para promover ou não o aluno. Os arquivos formados com os trabalhos dos 

alunos é o que muitas vezes o educador utiliza para avaliar o progresso do aluno, 

isso necessita de uma mudança de atitude. 

 Cagliari (2009) diz que existem professores com vontade de mudar sua 

prática pedagógica, mas encontram obstáculos nas normas ou no comportamento 

do diretor ou pedagogo, ou no próprio sistema. 

 Infelizmente, ainda encontramos traços da avaliação classificatória, seletiva e 

excludente, diz Villa Boas (2009). Completando ainda que se avalia para dar nota a 

para aprovar ou reprovar os alunos. Este tipo de avaliação classificatória é uma das 

manifestações da avaliação somativa. 

[...] a avaliação somativa é empregada para "medir" o que foi aprendido ao 

final de um determinado período, para promover os alunos, para assegurar 

que eles alcancem os padrões de desempenho estabelecidos para 

conclusão de cursos, para exercer certas ocupações ou para selecionar os 

que prosseguirão os estudos (VILLA BOAS, 2009, p.34). 

 A avaliação também tem a função formativa, onde os educadores analisam o 

progresso dos alunos, identificando o que eles aprenderam e o que ainda não 

aprenderam. Villas Boas comenta que essa avaliação requer que se respeite as 

diferenças entre os alunos, para que se ajuste o trabalho às necessidades de cada 

um e para que se dê tratamento adequado aos resultados. 

  

http://pixabay.com/go/?t=shutterstock&id=141409255


 
  
 

 
 

Passar a mesma prova para todos os alunos de uma classe, sobretudo nos 

primeiros anos, é desconhecer a realidade de cada aluno. Somente aquele 

tipo de ensino massificante , uniformizante, em que o professor manda e os 

alunos obedecem, leva um professor a aplicar a mesma prova para toda a 

classe. Não é por que o professor ensinou algo, que todos os alunos 

aprendem do mesmo jeito. Não é por que o professor ensinou, que já tem o 

direito de cobrar de seus alunos, na forma de provas ou chamadas,  uma 

reprodução do modelo apresentado, como conteúdo específico ou como 

conhecimento derivado, aplicado à solução de algum problema (CAGLIARI, 

2009, p.70). 

 

 A avaliação é um processo compartilhado que envolve os agentes 

educacionais, pois tem como finalidade conhecer para intervir, de modo preventivo 

ou de recuperação, sobre as variáveis identificadas como barreiras para a 

aprendizagem e para a participação, contribuindo para o desenvolvimento global do 

aluno e para o aprimoramento das instituições de ensino. 

 

 

REFLITA... 

O que te motivou a escolher a profissão de professor? 

 
 

 
 

  

http://pixabay.com/pt/avalia%C3%A7%C3%A3o-de-risco-papelada-510759/


 
  
 

 
 

AUTOATIVIDADE 

 

Tente responder aos questionamentos de acordo com a teoria freireana que propõe 

a tomada de consciência dos educadores em relação à ação educativa. Tome como 

referência as aulas que você conduziu na semana que passou e responda: 

 

a) Descrever: o que fiz? 
 
 
 
 
 
 

b) Informar: o que significa o que fiz? 
 
 
 
 
 
 

c) Confrontar: como cheguei a ser como sou? 
 
 
 
 
 
 
 

d) Reconstruir: como posso fazer as coisas de modo diferente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  
 

 
 

 QUAL O SIGNIFICADO DA AVALIAÇÃO PARA O PROFESSOR? 

 

 Através da avaliação o professor pode observar e compreender o que o aluno 

faz e entender os significados atribuídos por ele aos elementos trabalhados nas 

situações vivenciadas em sala de aula e nos contextos por ele vivido. Nesta relação 

o professor observa a participação, argumentação, resolução de situações-

problema, registros, comunicação e outros, a cerca do que está sendo ensinado.  

 Luckesi (2005), afirma que a verdadeira função da avaliação da 

aprendizagem é a construção da aprendizagem, para este autor, “a avaliação da 

aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do 

aluno” (Idem, p.66). Portanto, o instrumento de avaliação tem a finalidade de 

qualificar a aprendizagem dos alunos. 

 Segundo Luckesi, (2003, p.43), para que a avaliação educacional escolar 

assuma o seu verdadeiro papel de instrumento de diagnóstico para o crescimento, 

terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a 

transformação social e não com a sua conservação. “Para não ser autoritária e 

conservadora, a avaliação terá de ser diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento 

de dialético do avanço de novos rumos”. Para não ser autoritária, a avaliação deverá 

traduzir um modelo de sociedade que seja democrática, para isso deverá auxiliar o 

aluno a construir a sua aprendizagem. 

 A avaliação deve permitir ao professor acompanhar todo o processo de 

desenvolvimento do aluno, contribuindo para que estes possam ser os próprios 

autores de suas aprendizagens. 

 Para que a avaliação possa ser eficiente e cumprir a sua função é importante 

que se leve em consideração todo o processo didático pedagógico que está sendo 

realizado no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, para que o professor 

possa ter como observar quais foram os avanços dos alunos em relação as suas 

aprendizagens, quais foram as suas dificuldades encontradas durante este processo 

e quais as possibilidades de reformular o planejamento para que permita um 

desenvolvimento emancipatório e autônomo do aluno. Dessa forma espera-se que o 

professor compreenda que o processo de avaliação de aprendizagem escolar só faz 

sentido se for utilizado como uma maneira de diagnosticar a forma como os alunos 

estão construindo os seus conhecimentos e contribuir para que estes se tornem 

cada vez mais autores de suas aprendizagens. 



 
  
 

 
 

  Sendo assim, no início desse processo, a avaliação tem função de mapear e 

acompanhar o pensamento e o entendimento prévio que o aluno tem dos conteúdos 

e conceitos que serão trabalhados. A partir disso, o professor pode iniciar a 

construção da sistematização dos registros da aprendizagem contendo os diferentes 

aspectos do desenvolvimento educacional do discente e o indicador da necessidade 

de intervenção pedagógica. 

 
 

REFLITA... 
 

Qual a verdadeira função da avaliação no ensino e 

aprendizagem? 

 
 

 

O professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno, é o responsável 

pelo acontecimento do processo de ensino e aprendizagem. Para tal, elabora seu 

plano de trabalho, que é a representação escrita antecipada da sua ação, nele se 

pensa o que fazer e para quem fazer organizando o processo de ensino e 

aprendizagem. Para que busque a valorização do ato de ensinar, é fundamental que 

haja compreensão da importância da elaboração de seu plano de trabalho e que 

recorra a subsídios teóricos para que possa fundamentar e melhorar a sua prática 

pedagógica. 

Freire (1996), aponta que numa proposta de educação progressista o 

educador deve reforçar a capacidade crítica do educando, reforçar a sua curiosidade 

e também a sua insubmissão. O papel fundamental do educador é contribuir 

positivamente para que o educando seja o autor de sua formação. 

Ainda para Freire, (1996, p.46), a tarefa mais importante da prática educativa 

e crítica é propiciar as condições em que os educandos possam assumir-se em suas 

relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora . “Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos”. É neste sentido, que o educador deve reforçar, aguçar , 

estimular a capacidade crítica do aluno aproximando-o do objeto do conhecimento, 

ensinando-o a pensar criticamente, de forma que ele possa apropriar-se do 



 
  
 

 
 

conhecimento, que não é só depositado como freire denomina de “educação 

bancária”, mas é um conhecimento cidadão, pois é elaborador e sistentatizado pelo 

educando. 

Para Freire (1996, p.104), é por meio das experiências vividas e por meio das 

decisões a serem tomadas é que o aluno vai construindo a sua autonomia. Com a 

construção da autonomia o aluno deixa de ser dependente, pois a responsabilidade 

vai sendo assumida. É necessário, portanto, que o professor exercite no aluno a sua 

liberdade. “O educando que exercita a sua liberdade ficará tão mais livre quanto 

mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações”. 

A construção da autonomia vai se perfazendo nas experiências vividas, nas 

decisões que vão sendo tomadas. Desta forma, o educador progressista precisa 

desafiar os educandos a apreensão dos conteúdos. Precisa estimular a curiosidade 

crítica, as indagações, estimular as dúvidas, para contribuir de forma consciente 

para a construção e para a solidez da autonomia do aluno. Como se observa, Paulo 

Freire preconiza uma ação educacional pautada no bom senso, no respeito aos 

indivíduos e na valorização de suas conquistas, com vistas à elevação da 

autoestima de uma autonomia crescente. 

E qual é o papel da avaliação nesse processo? 

Para discutir o que é a avaliação da aprendizagem, é necessário iniciar por 

uma definição que dê conta de compreender, primeiro, pelo conceito de avaliação. 

De acordo com Luckesi (2003, p.92), os termos avaliar e verificar se identificam em 

sua fenomenologia de aferição do aproveitamento escolar. Isso porque o termo 

verificar, tem sua raiz etimológica na palavra latina verumfacere, que significa fazer 

verdadeiro; no entanto, o conceito de verificação expressa uma conduta de “ver se 

algo é isso mesmo...”. Para o autor o processo de verificar configura-se pela 

observação, análise, síntese dos dados que se está trabalhando, 

[...] observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou informações que 

delimitam o objeto ou ato com o qual se está trabalhando. A verificação 

encerra-se no momento em que o objeto ou ato de investigação chega a ser 

configurado, sinteticamente, no pensamento abstrato, isto é, no momento 

em que se chega à conclusão que tal objeto ou ato possui determinada 

configuração. 

 Da mesma forma, o termo avaliar tem sua raiz etimológica no latim, provindo 

da composição a-valere, que quer dizer “dar valor a...” (LUCKESI, 2003, p. 92); no, 



 
  
 

 
 

entanto, o conceito de avaliação também traz uma conduta de valor ou de 

quantidade a alguma coisa: 

[...] atribuir um valor ou quantidade a alguma coisa, ato ou curso de ação..., 

que por si, implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao 

objeto, ato ou curso de ação avaliado. Isso quer dizer que o ato de avaliar 

em si não se encerra na configuração do valor ou qualidade atribuídos ao 

objeto em questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou 

desfavorável ao objeto de avaliação, com uma consequente decisão de 

ação. (LUCKESI, 2003, p.93). 

 

 Esta afirmação nos permite compreender que é por meio do processo de 

avaliação que o professor pode identificar se a aprendizagem foi satisfatória e as 

que apresentam dificuldades, podendo reorientar o seu plano de trabalho docente. 

Para Luckesi (2003, p.33), a avaliação da aprendizagem não se encerra com o 

resultado obtido, mas se exige uma tomada de posição do professor. Assim, o autor 

define avaliação como um ”julgamento de valor sobre manifestações relevantes da 

realidade, tendo em vista uma tomada de decisão“. 

 Como observa,Luckesi, a avaliação não se encerra com o resultado do valor 

ou da qualidade atribuídos ao objeto em questão, mas se exige uma posição 

favorável ou desfavorável ao objeto de avaliação com uma consequente decisão de 

ação, ou seja, a avaliação deve servir como instrumento de informações para que o 

docente possa reformular a sua prática pedagógica. 

O planejamento deve partir da realidade concreta tanto dos sujeitos, quanto 

do objeto de conhecimento e do contexto em que se dá a ação pedagógica.  

O primeiro passo, portanto, do educador, enquanto articulador do processo 

de ensino-aprendizagem, deverá ser no sentido de conhecer a realidade 

com a qual vai trabalhar (alunos, escola, comunidade), além, é claro, do 

imprescindível autoconhecimento, do conhecimento do objeto de estudo, e 

da realidade mais ampla que todo educador deve ter. (VASCONCELLOS, 

2008, p. 106). 

 

 O Plano de Trabalho Docente surge a partir do Projeto Político Pedagógico e 

proposta pedagógica, que descreve uma intencionalidade e está voltado para as 

finalidades da educação e para o discente. Ele organiza o ensino-aprendizagem 

aplicado em sala de aula, e deve dar continuidade com base no conhecimento da 

realidade dos alunos, da escola e da comunidade local. Desta forma, é importante 

observar o que o aluno pensa e faz. Por outro lado, é relevante considerar o 

conhecimento prévio que tem sobre o estudo em questão, bem como iniciar a partir 

do último conteúdo aprendido no ano anterior. Para isso, necessário se faz ver o 



 
  
 

 
 

planejamento anterior para depois dar continuidade de onde a turma parou para 

facilitar o ensino- aprendizagem, tornando-o eficaz. 

 O Plano de Trabalho Docente prevê a continuidade nos assuntos que serão 

trabalhados, garantindo as experiências de aprendizagem. Vasconcellos (2008, 

p.116) afirma que “o compromisso com a democratização efetiva da escola, acaba 

trazendo para o professor o desafio de realizar um trabalho que esteja pautado em 

conteúdos significativos e metodologia participativa.” Assim, é preciso levar em 

conta a realidade da comunidade em que esta inserida a escola ao selecionar os 

conteúdos básicos e metodologias a serem trabalhados no ano letivo, visando as 

necessidades e interesses dos alunos, que esteja ligado a realidade do estudante. 

Se o conteúdo trabalhado for significativo para o educando, com certeza ele irá 

auxiliar no processo de entendimento do seu modo de vida. Mas, ocorre que muitas 

vezes, o docente acaba trabalhando os conteúdos conforme o que cobra na prova, 

ficando sem sentido. 

 

 

REFLITA... 

 
  
Considerando o que acabou de ler e a sua experiência pedagógica, explicite 

descrevendo em três linhas as mudanças que poderá articular em seu plano de 

trabalho docente. 

 

 

 

 Ao elaborar seu plano de trabalho, o docente precisa fazer algumas 

considerações como: conhecer o nível da clientela escolar; apontar os conteúdos 

essenciais; a metodologia que irá trabalhar; recursos materiais e pedagógicos que 

serão utilizados e aplicar uma avaliação diagnóstica. Necessário se faz, ter clareza 

dos conteúdos que o aluno deve aprender e porque aprender tal conteúdo, quais 

encaminhamentos metodológicos serão utilizados para trabalhar em sala de aula. É 

importante ainda saber, quais critérios de avaliação a ser utilizado para avaliar cada 

conteúdo a ser ministrado. Ao avaliar, deve ter claro: o que, como, quando e porque 

avaliar.  



 
  
 

 
 

 Para compreender melhor o Plano de Trabalho docente e suas principais 

características, assista ao vídeo apresentado pela Professora Me. Maria Madselva 

Ferreira Feiges. 

 

www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=10210 

 

 

 

ATIVIDADES 

 
1.Tendo realizado as leituras e reflexões a respeito da avaliação explicite sua 

concepção de avaliação por meio de grupos de quatro componentes, dos seguintes 

questionamentos: 

 

a) O que é avaliação da aprendizagem? 

b) Qual a função da avaliação da aprendizagem? 

c) Como você avalia? 

d) Quais são os instrumentos que você utiliza para avaliar seus alunos? 

e) Com que objetivo você avalia os seus alunos? 

f) Qual o papel do professor em relação à atitude básica da avaliação? 

 

Após a conclusão de cada grupo  realizar um painel aberto para partilhar com os 

outros grupo o parecer de cada um. 

 

2. Assistir ao vídeo: AVALIAÇÃO 

Disponível em: http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=15657. Publicado em 

22/07/2009. 

Em seguida discutir com o grupo a respeito da temática abordada no vídeo, 

discutindo os pontos que possam causar dúvidas ou polêmicas. 

 

3. Solicitar a todos os participantes que realizem uma leitura reflexiva a respeito do 

texto “O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?”, (LUCKESI, 2005) 

Disponível em http://www.artmed.com.br/patioonline/patio.htm. Acessado em 

12/11/2012. 

  Discutir a leitura em grupos. 



 
  
 

 
 

 Após o debate, os professores podem expressar por escrito as suas 

considerações a respeito das seguintes questões; 

a. Pontue as questões que achou importante neste texto. 

b. Você concorda ou não com as ideias do texto? Justifique: 

c. Ler e formular duas questões para cada grupo. 

d. A quem serve a avaliação da aprendizagem? Por quê? 

e. Qual a finalidade da avaliação da aprendizagem? 

 

 

  



 
  
 

 
 

UNIDADE IV 
 

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO 

 

 Ao longo da história da educação, a avaliação da aprendizagem escolar, por 

meio de exames e provas, foi se tornando algo natural que na maioria das vezes não 

se explica, ou não se entende o porquê é utilizada pelos educadores apenas para 

atender uma necessidade do sistema. A questão da avaliação sempre esteve ligada 

a uma prova escrita ou oral, com o professor tendo o poder absoluto, que avaliava e 

dava nota sobre o que o aluno sabia de determinado conteúdo. 

 Atualmente, a avaliação da aprendizagem escolar acontece independente do 

processo ensino/aprendizagem, as provas e exames são realizados conforme o 

interesse do professor ou do sistema de ensino, e as notas operadas como se nada 

tivessem a ver com a aprendizagem. 

 

 

 

 A avaliação tem a função de acompanhar a aprendizagem e o ensino, Abreu 

e Masseto (1989), apud, Palangana e Galuch, (2007) afirmam que "sua função é 

informar a alunos e professores em que direção o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados estão ocorrendo e fornecer indicadores sobre os limites do 

ensino e as dificuldades de aprendizagem", afinal é por ela que se detectará se o 

aluno deve retomar o conteúdo como um todo ou parte dele. 

http://pixabay.com/go/?t=shutterstock&id=151206914


 
  
 

 
 

 Palangana e Galuch (2007, p.30), argumentam que: "A avaliação é, pois, o 

parâmetro que orienta o constante ir e vir imprescindível ao ensino realizado numa 

continuidade histórica e à aprendizagem de conteúdos que fazem sentidos aos 

estudantes". 

 Avaliação escolar não é um item isolado do ensino-aprendizado, portanto há 

uma preocupação muito grande de conscientizar os educadores no sentido do 

entendimento do que realmente ela é, assim, é necessário uma discussão com o 

objetivo de compreender como o currículo é organizado e levado para a sala de 

aula. Desse modo, ter se à de organizar conteúdos de forma que garanta o 

aprendizado de todos, pois a maneira que um aluno aprende difere do outro.  

 Segundo Palangana e Galuch (2007, p.32): [...] "a avaliação particularmente 

no que tange  ao conteúdo avaliado e à forma de organizá-la, continua sendo feita, 

em boa medida sem quaisquer preocupações com a coerência teórico-

metodológica". 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais dão ênfase numa formação que 

valoriza o desenvolvimento de capacidades, a autonomia, a criatividade e a 

iniciativa, tendo em vista as necessidades advindas das transformações na 

organização do mundo do trabalho. 

Enquanto as finalidade e funções das provas e exames são compatíveis 

com a sociedade burguesa, as da avaliação as questionam, por isso, torna-

se difícil realizar a avaliação na integralidade de seu conceito, no exercício 

de atividades educacionais (LUCKESI, 1991, apud, SAUL, 1995, p.171). 

 A polêmica em torno do que realmente seja a avaliação no campo 

educacional é bastante grande, ainda que já se tenha discutido, o tema está longe 

de uma abordagem consensual, ela é de suma importância para a educação, é um 

procedimento contínuo e sistemático que faz parte do ensino/aprendizagem para os 

alunos conhecer os seus erros, e para o professor encontrar e ou diagnosticar as 

dificuldades dos educandos para poder planejar novas atividades de forma que eles 

alcancem os objetivos propostos. 

 A maioria das pessoas não gosta de ser avaliada, pois a própria palavra 

avaliação já assusta, torna o ambiente tenso, talvez porque esta palavra lembra 

punir, selecionar, classificar, etc. No entanto a avaliação deveria ser encarada como 

um sintonizador da nossa vontade de melhorarmos sempre mais. 



 
  
 

 
 

 É possível interferir nas decisões que vão orientar a organização do trabalho 

pedagógico como um todo, oferecendo elementos suficientes para incentivar a 

discussão, a reflexão e possíveis mudanças, em relação a questões que vem 

assumindo grande importância na dinâmica escolar. 

 Palangana e Galuch (2007, p.32), argumentam que: 

Não há como abrir mão do ensino que possibilite aos estudantes se 
apropriar dos conhecimentos produzidos pela humanidade, considerando-se 
o contexto em que esses conhecimentos são elaborados e modificados, 
bem como propósitos a que servem. 

 Portanto a importância não está no número de questões que compõe a 

avaliação, mas que o aprendente entenda o conceito do que o professor está 

ensinando.  

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

 A recuperação paralela serve como suporte em eventuais necessidades do 

educando, numa sistemática que permite rever conteúdos não assimilados. O 

objetivo da recuperação Paralela é fazer com que os alunos que não obtiveram um 

bom aprendizado nas etapas anteriores as quais já passaram, possam refazer esses 

conteúdos e acompanhar a turma em que está inserido, participando ativamente das 

propostas de conteúdo que devem ser alcançadas, avançando com mais 

tranquilidade e segurança, construindo novas aprendizagens (LISBOA, 2011, s/p). 

 Em nossa escola, o processo é iniciado a partir do diagnóstico realizado pela 

professora regente da turma partindo de uma revisão de aprendizagens traçando um 

novo foco para sanar os conteúdos não assimilados e as dúvidas ainda existentes. 

 Esse processo acontece concomitantemente. O aluno assiste às aulas dadas 

pela professora a todos da turma, e simultaneamente, a mesma ainda prepara 

propostas diferenciadas aos que participam da recuperação paralela.  

 Para cada ano a estratégia de recuperação paralela acontece de maneira 

diferente, porém existem alguns trâmites que são realizados por todos os 

professoras, como o diagnóstico e relatórios. 

 As informações sobre o aluno são inseridas em seu registro de classe, todos 

os trabalhos propostos são elaborados, registrados, colados em uma ficha individual 



 
  
 

 
 

e arquivada. Em reuniões pedagógicas e conselhos de classe são avaliadas, as 

estratégias e resultados do trabalho de cada aluno (LISBOA, 2011). 

 

 
 

 

 A prova é um importante instrumento de avaliação quando bem utilizada, 

associada a outros instrumentos e sendo bem planejada podem trazer bons 

resultados. È necessário refletir: que importância ela tem no processo avaliativo? 

Por que e quando usá-la? Quais objetivos quero atingir? Como interagir os 

resultados com outros instrumentos avaliativos? 

A prova torna-se um mecanismo equivocado quando é usada como único 

procedimento de avaliação, assumindo função classificatória. isso acontece 

sempre que os resultados por ela fornecidos servem tão somente para 

atribuição de nota, sem que o aluno tenha chance de aprender o que ainda 

não aprendeu. Na perspectiva classificatória, a nota que resulta da prova é 

mantida.  Ao contrário, na perspectiva formativa, por meio dela constata-se 

o que cada aluno aprendeu e o que ainda não aprendeu, para que o 

trabalho pedagógico seja reorganizado e a aprendizagem seja garantida 

(VILLAS BOAS, 2009, p.90). 

 Refletindo a respeito da questão da avaliação é possível compreender que os 

instrumentos utilizados na sua realização nem sempre condizem com a realidade da 

escola e muito menos com a relidade dos estudantes. Não se trata apenas de 

decidir se a avaliação será com provas objetivas ou subjetivas, se o professor vai 

avaliar uma pesquisa ou uma mera cópia de outro trabalho já realizado. O 

importante na avaliação é que cada sujeito precisa compreender o que e por que 

está sendo avaliado, sem entender o objetivo da avaliação o aluno não corresponde 

á necessidade de identificar o que ele aprendeu e o que ainda necessita definir no 

seu universo de aprendizagem. 

 

 

http://pixabay.com/pt/leitor-livro-s%C3%ADmbolo-%C3%ADcone-leitura-310398/


 
  
 

 
 

ATIVIDADES 

 

1. Coloque na tabela a seguir a definição de cada instrumento de avaliação, como 

você utiliza e a finalidade de cada instrumento: 

 

Instrumento Definição Finalidade  

Prova Objetiva 
 
 
 
 
 
 

  

Prova Subjetiva 
 
 
 
 
 
 

  

Pesquisa bibliográfica 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

2. Escreva com poucas palavras o que é feito com o resultadas avaliações 

realizadas na sua turma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
  
 

 
 

 

3. Repensar o Conselho de Classe como um momento de pensar a prática. 

 

Objetivos: Repensar o Conselho de Classe para dar mais sentido ao processo da 

prática da avaliação realizada. 

Procedimentos: Reflexão e análise de vídeos sobre o Conselho de Classe para dar 

mais sentido ao processo da prática da avaliação realizada, por meio de leitura e 

análise e debate de uma mensagem. 

 

1º MOMENTO: Nós da Educação - Avaliação na Educação. 

a) Convide aos professores a assistirem o vídeo:  

Disponível em:  http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18530. Publicado em 

16/07/2014, duração  16min22s. Acessado em 24/10/2014 . Sinopse: O vídeo fala 

sobre a definição de avaliação mediante às transformações que o processo 

avaliativo vem passando, o que seria a "cultura da prova" e a "cultura da avaliação", 

qual o problema de se avaliar apenas com a prova, como superar a exclusão, 

avaliação institucional e a necessidade de se ressignificar a avaliação. 

 

Reflita.... 

O Conselho de lasse, da maneira como vem sendo conduzido pelo colegiado 

escolar nos últimos anos aproxima-se mais de avaliar ou de examinar, pro quê? 

 

 

2º MOMENTO: Reflexão sobre avaliação. 

a) Inicie a reunião solicitando para que todos os participantes façam um círculo. 

b) Entregue aos professores uma mensagem, disponível em:  

 http://www.saomarcos.br/uploads/pdf/pedido-de-hamilton-werneck.pdf 

c) Solicite para que os mesmos façam uma leitura coletiva orientada no telão. 

d) Reflexão sobre o que o autor escreve: “meus olhos viram o que nenhum homem 

deveria ver: câmara de gás construídos por engenheiros formados; crianças 

envenenadas por médicos diplomados;. Assim, tenho minhas dúvidas a respeito da 

educação”. 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18530
http://www.saomarcos.br/uploads/pdf/pedido-de-hamilton-werneck.pdf


 
  
 

 
 

Reflita.... 

Qual o sentido da palavra educação neste contexto? 

E qual a visão de escola e de educação para você , professor? 

O autor faz um pedido: “Ajudem seus alunos a tornarem-se humanos”. 

O que ele quis dizer com isso? Qual a ação que você, enquanto professor, pode 

fazer para tornar realidade a humanidade de seus alunos? 

 

 

ATIVIDADE 

 

 Elabore uma síntese sobre os encontros desenvolvidos com base neste 

caderno didático e apresente uma solução para o problema relacionado à avaliação 

desenvolvida na escola contemporânea. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
  
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A guise de considerações finais podemos salientar que a avaliação deve 

fazer parte do planejamento escolar e estar especificada no Projeto Político 

Pedagógico, assim como os objetivos, os conteúdos, a metodologia e o modelo 

contido no plano da escola, em cada disciplina e nas atividades desenvolvidas. 

que, têm como pressuposto básico atender aos objetivos da comunidade 

escolar e da sociedade. 

Dentro de uma concepção pedagógica com base na psicologia socio cultural 

de Vigotski, a educação é concebida como experiência social, tendo em vista o 

pleno desenvolvimento do aluno. Nessa abordagem o aluno é um ser ativo e 

dinâmico, que participa da produção de seu conhecimento. 

Luckesi (2005) diz que, avaliação é o ato crítico que nos subsidia na 

verificação de como estamos produzindo o nosso projeto, sendo uma 

ferramenta necessária ao ser humano no processo de produção dos 

conhecimentos. 

 A avaliação formativa permite que o professor acompanhe passo a passo o 

aprendizado de seus alunos e respeite seu ritmo adequado de cumprimento do 

programa do curso. Antes de avançar, o professor verifica, por avaliações, se a 

turma está preparada para isso. O professor deve estar disposto e preparado para 

situações em que perceber que o educando não está preparado para avançar.  

O desafio é buscar formas diferentes de trabalhar o conteúdo e a escola 

deve exercer a sua responsabilidade de apoiar o trabalho de equipe dos 

professores. Sabemos que a trajetória é difícil e c o m  atalhos imprevistos e de 

recomeços inumeráveis, Portanto, necessita de determinação e,  comprometimento 

dos educadores.  

Acreditamos que a mediiação do professor contribuirá para a superação 

das dificuldades e principalmente da “lógica classificatória” e excludente da 

avaliação em direção a uma educação comprometida com a c idadania  plena por 

parte de todos. 
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