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1. Apresentação 
 

Este material consiste num caderno temático contendo uma proposta de avaliação 

interdisciplinar para um curso de Ensino Médio Integrado anual. A proposta consiste em aplicar 

um processo avaliativo complementar adotando uma abordagem metodológica interdisciplinar 

no Curso Técnico em Agropecuária.  

Este caderno temático tem o intuito de promover nas equipes docente e pedagógica 

uma reflexão a respeito da importância da interdisciplinaridade na prática avaliativa. A proposta 

do caderno temático envolve a formação continuada das equipes docente e pedagógica no 

processo de avaliação interdisciplinar dentro de uma proposta curricular do Curso Técnico em 

Agropecuária- Integrado do Centro Estadual Profissional Agrícola da Lapa (CEEP- AL). Para 

tanto, propõem-se a apresentação da proposta visando à motivação das equipes para que a 

interdisciplinaridade ocorra direcionada pelas matrizes de referência. 

Este caderno temático visa analisar as interconexões entre várias disciplinas do curso e 

propor estrategicamente a realização de questões avaliativas integradas baseadas nas 

matrizes de referência do ENEM. 

O trabalho conta com o apoio da direção da escola no sentido de promover ações 

interdisciplinares. Para adesão dos envolvidos serão realizadas ações envolvendo reuniões e 

atividades integradoras. 

A ação inicial constitui da conscientização dos professores e pedagogos do Centro de 

formação Profissional Agrícola da Lapa sobre a importância de uma pratica avaliativa no 

formato interdisciplinar. Em seguida será construída, em conjunto, uma matriz que definirá as 

interconexões entre as disciplinas e o enfoque das questões com as estratégias para a 

implementação do instrumento avaliativo integrado, assim como a data e o cronograma de 

elaboração das questões. 

Em sequência será realizada a aplicação do instrumento avaliativo integrado pelos 

professores aos alunos do Ensino Médio integrado-Curso Técnico em Agropecuária, 

totalizando 20% do peso/valor da média bimestral em cada disciplina da base nacional comum 

e da parte diversificada. 

E por final, o instrumento avaliativo será analisado quanto sua eficiência e aplicabilidade 

através de reunião com troca de opiniões e experiências entre todos os professores 

envolvidos.  

A prática da interdisciplinaridade em momentos avaliativos é um desafio a ser superado, 

pois esse novo olhar proporcionará certamente outras ações interdisciplinares, ou seja, a 

avaliação interdisciplinar catalisará a interdisciplinaridade. 



2. A Avaliação 
 

A avaliação é o instrumento que deixa claro o desenvolvimento cognitivo do aluno 

facilitando a postura e ação do professor em relação ao diagnostico da aprendizagem 

teórica e prática, questões que simulam o cotidiano ajudam a promover a 

interdisciplinaridade, o individuo incorpora o conhecimento e o relaciona com o meio 

inserido.  

A avaliação global tem por objetivo diagnosticar a situação da realidade escolar, 

visando a sua melhoria; é diagnóstica, processual e dinâmica. Na avaliação educacional 

deve-se considerar a história do processo pessoal de cada aluno e sua relação com as 

atividades desenvolvidas na escola, através da observação dos trabalhos e seus registros 

(sonoros, visuais e audiovisuais) deve-se também promover situações de auto avaliação 

que só irá contribuir para um melhor desenvolvimento do aluno, além de valorizá-lo, pode 

também ser feito através de imagens, dramatizações, composições musicais e pequenos 

textos ou falas. Na avaliação, interpretam-se os dados da aprendizagem e de seus 

próprios trabalhos, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de 

aprendizagem dos alunos, bem como registrar em documentos próprios, a fim de serem 

asseguradas à regularidade e a autenticidade da vida escolar do aluno.  

Avaliação segundo a taxonomia de BLOOM ET AL. (1956):  

 

(...) Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) para um 

propósito específico. O julgamento é baseado em critérios bem definidos que 

podem ser externos (relevância) ou internos (organização) e podem ser fornecidos 

ou conjuntamente identificados.  

 

MAYER (2002) comenta que a utilização dos mapas conceituais ajuda na 

elaboração dessas avaliações, porque deixa claro o processo cognitivo envolvido pelo 

sujeito facilitando a postura e ação do professor na mensuração do processo ensino 

aprendizagem de forma objetiva e coerente com a práxis.  

 

"Aprender não é a mesma coisa que copiar e repetir aquilo que foi ensinado”  
“A avaliação, nesta perspectiva, é um meio e não um fim em si mesmo” ·. 

 

É importante destacar que a avaliação deve acontecer em mais de um momento, 

para que o aluno não seja prejudicado por algum deslize em alguma avaliação. O ideal é 

que aconteçam avaliações de caráter objetivo e de caráter discursivo, pois a avaliação 

objetiva muitas vezes leva o aluno à memorização. Já na avaliação de caráter discursivo, 



é o momento em que o aluno poderá avaliar realmente o que o aluno aprendeu, pois ele 

poderá discorrer sobre o assunto proposto pelo professor. E, é nesta fase que se dá a 

verdadeira avaliação da aprendizagem do aluno, no momento em que ele argumenta com 

suas próprias palavras sobre a temática em que foi abordada durante o curso. O 

professor ao avaliar seu aluno, deve ter em mente que esta avaliação não pode ser uma 

mera reprodução mecânica de conteúdos transmitidos, e sim levar o aluno a desenvolver 

um pensamento crítico voltado à promoção humana no âmbito social. A apropriação do 

conhecimento precisa acontecer de forma natural e contínua, com observação constante 

dos alunos que dia a dia constrói seu conhecimento. 

É preciso refletir sobre os conceitos de disciplina, método e metodologia para 

entendimento de que quando selecionamos um conteúdo a ser ensinado e posteriormente 

avaliado estamos demonstrando um posicionamento diante do mundo, uma opção 

histórica, política e pedagógica. Uma vez que a avaliação é processual e levando em 

conta a Deliberação nº. 007/99 da Secretaria Estadual de Educação-SEED, a 

recuperação de estudos deve estar implícita e evidente ao longo do processo avaliativo 

enquanto parte articulada do plano de ação.  

        A avaliação só tem sentido se realizada com objetivo de ensinar. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares (2006), é preciso construir uma cultura avaliativa que propicie a 

Escola questionar o seu papel e comprometer-se com a construção e socialização de um 

conhecimento emancipatório. A avaliação é um meio e não um fim em si. É um processo 

contínuo, diagnóstico, dialético e deve ser integrante das relações de ensino 

aprendizagem. Dialética quando o educando confronta-se com o objeto de conhecimento 

que o levará a participação ativa, valorizando o fazer e o refletir. O erro serve para 

direcionar a prática pedagógica, diagnóstica e o acerto desencadeia no educando ações 

que sinalizam possibilidades de superação de saberes. Nessa perspectiva é necessário 

repensar os instrumentos de avaliação, reavaliá-los e ressignificá-los para que tenham 

significado para o educando, que não exijam somente memorização, que sejam 

reflexivos. 

Estamos vivenciando um sistema de avaliação externa, Prova Brasil, ENEM, 

SAEB e outros processos que medem o processo educativo o que não quer dizer se esta 

ou aquela escola é melhor, pois o Ensino envolve fatores variados dentro de suas 

realidades e comunidade na qual está inserida. Por outro lado o Curso Superior tornou-se 

um investimento e as instituições privadas crescem significativamente oferecendo 

formação, graduação a um número cada vez maior de pessoas, o ENADE vem como um 

instrumento avaliativo de todo Ensino Superior “garantindo a qualidade”. 



Tratar sobre instrumentos e sistemas de avaliação implica antes refletir sobre os 

processos ensino/aprendizagem/avaliação. Para isso é preciso também recorrer aos 

fundamentos e concepção de homem, de sociedade, trabalho, educação, escola, de 

mundo para que possamos entender porque ainda não avançamos o suficiente nesta 

questão e propomos meios que atendem as condições reais de cada sistema de ensino, 

garantindo a qualidade no processo educativo e mais propriamente da avaliação.  

A memorização de conteúdos é necessária para compreensão dessas estruturas, 

mais é preciso à interação e contextualização dessas no mundo que está inserido. 

O objetivo do Enem é mensurar e qualificar essas interações, identificar as 

defasagens no aprendizado permitindo o desenvolvimento de competências, habilidades 

e atitudes que deveriam ser mediadas na escola. 

O texto Matriz Curriculares de Referência do Saeb, de 1998, traz a seguinte 

definição:  

 

[...] competências cognitivas as modalidades estruturais da inteligência – ações e 
operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre objetos, 
situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As habilidades estruturais 
referem-se, especificamente, ao plano „saber fazer‟ e decorrem diretamente do 
nível estrutural das competências já adquiridas e que se transformam em 
habilidades (p.9). 
 

 

É preciso refletir sobre os conceitos de disciplina, método e metodologia para 

entendimento de que quando selecionamos um conteúdo a ser ensinado e posteriormente 

avaliado estamos demonstrando um posicionamento diante do mundo, uma opção 

histórica, política e pedagógica. Uma vez que a avaliação é processual e levando em 

conta a Deliberação nº. 007/99 da Secretaria Estadual de Educação - SEED, a 

recuperação de estudos deve estar implícita e evidente ao longo do processo avaliativo 

enquanto parte articulada do plano de ação.  

Segundo documento Enem 2002 – Relatório Pedagógico 

 

[...] o Enem é estruturado a partir de uma matriz que indica a associação entre 
conteúdos, competências e habilidades básicas próprias ao jovem e jovem adulto, 
na fase de desenvolvimento cognitivo e social correspondente ao término da 
escolaridade básica. [...] Cada uma das cinco competências que estruturam o 
exame, embora correspondam a domínios específicos da estrutura mental, 
funcionam de forma orgânica e integrada. E elas expressam-se, especificamente 
no caso do Enem, em vinte e uma habilidades (p.14). 
 

 

O processo avaliativo deve ser encarado como um processo  diagnóstico, onde o 

educador através do instrumento de avaliação faz uma reflexão acerca de sua prática 



pedagógica. Gil (2008) quando menciona que a Avaliação é fonte de ansiedade e stress e 

que grande parte destas no Ensino é realizada em uma única semana, seja ela bimestral 

ou semestral, constatando que muitas vezes possuem questões complexas demais para o 

tempo de aula podendo levar a injustiças e desvios do processo pedagógico crítico que se 

espera da Educação Reflexiva. 

A avaliação de acordo com a Del. 009 da SEED e Lei de Diretrizes e Bases 

contemplam que a mesma seja formativa, processual, somativa e diagnóstica, mas ainda 

vemos muito exames e provas onde somente o aluno é avaliado. Muitas vezes os 

módulos de ensino são apresentados com  uma fundamentação teórica muita extensa, 

com muitas informações e a dificuldade dos alunos  é orientarem-se quanto aos 

conteúdos considerados requisitos essenciais para aprofundamento e que podem estar 

num instrumento avaliativo. Outro fator que dificulta o desempenho do aluno nas 

avaliações muitas vezes é a complexidade na forma e critérios usados na elaboração do 

instrumento avaliativo, muitas vezes as intenções não são claras, objetivas, além do 

tempo/horário estabelecido para início e término do mesmo. Todos esses fatores geram 

ansiedade, desgaste físico e emocional, prejudicando muitas vezes o desempenho do 

aluno e consequentemente resultados significativos e reais. 

Sobre os objetivos da avaliação e da elaboração dos critérios, é importante fazer 

uma reflexão mais aprofundada, para compreender qual é a função dessa prática no 

interior das instituições de ensino e se existe coerência entre o que é registrado e 

regulamentado em documentos escolares e o que realmente é efetivado no dia-a-dia nas 

salas de aula. De acordo com Luckesi (apud SOUZA E VIEIRA, 2011 P.25): "O ato de 

avaliar não se encerra na configuração do valor ou qualidade atribuído ao objeto em 

questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao objeto de 

avaliação, com uma consequente decisão de ação”. 

Enquanto a verificação se contenta com a obtenção de resultados, a avaliação 

não se foca em notas e em resultados, consiste em uma tomada de decisão a partir do 

que se tem, alcançando o objetivo pode se projetar novos. É um processo que também 

considera todo o conhecimento prévio que o aluno já possui, mesmo que este 

conhecimento não seja sistematizado e correspondente aos saberes historicamente 

acumulados pela sociedade. Dentro desta concepção de avaliação, afirma Luckesi (apud 

SOUZA E VIEIRA, 2011 p.25). Pelas nossas vivências enquanto educadores, sabemos 

que não é uma tarefa fácil, contrapondo a isso também não é uma tarefa impossível, que 

o convite expressado por Luckesi seja uma orientação desse processo, nosso 



compromisso deve ser com o aprendizado do aluno, por mais que o sistema insista em 

nos transformar em números, precisamos pensar no elemento humano. 

A avaliação com metodologia interdisciplinar é um desafio frente aos fatores que 

um sistema de ensino formatado em disciplinas numa visão fragmentada dos saberes em 

uma sociedade disciplinar. 

A presente intervenção pretende a formação continuada através da construção de 

instrumentos avaliativos interdisciplinares no Curso Técnico em Agropecuária- Integrado 

do Centro Estadual Profissional Agrícola da Lapa (CEEP- AL). Desta forma, pretende-se 

desenvolver ações reflexivas junto aos professores sobre as praticas pedagógicas 

integradas e promover a organização de instrumentos avaliativos interdisciplinares. 

Será adotada uma abordagem metodológica interdisciplinar articulada com as 

Matrizes de Referência do ENEM, Projeto Político Pedagógico, Plano Docente, Plano de 

Curso, Plano de Trabalho Docente e objetivos gerais da formação integrada dos alunos.  

 

3. Estratégias de ação  
 
O projeto será desenvolvido com o grupo de professores e equipe pedagógica do Centro 

de Educação Agrícola da Lapa (CEEP-AL). A metodologia a ser utilizada é a Pesquisa 

Ação, como está sendo explicada no quadro abaixo: 

 

 



As metodologias e práticas seguirão as propostas por Anastasiou e Alves, 2009: 

• 1. Encontro com professores das disciplinas com objetivo de analisar o plano 

docente elencando os conteúdos e objetivos propostos para a elaboração dos 

instrumentos e critérios avaliativos, articulando-os com as Matrizes de Referência 

do ENEM (habilidades e competências), ao longo do ano letivo. Esse encontro será 

realizado no decorrer da semana pedagógica 

• 1.1 Será utilizada a prática pedagógica “tempestade cerebral”, para estimular 

novas ideias de forma espontânea e natural, após o emprego da técnica com base 

nos resultados será feita uma breve explanação dos tópicos elencados abaixo: 

 

1º tópico proposto: Interdisciplinaridade 

“O professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por conhecer e 

pesquisar possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus 

alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de ensino. Antes, porém, 

analisa-os e dosa-os convenientemente (FAZENDA, 1995).” 

“Interdisciplinaridade não é ciência, nem ciência das ciências, mas é o ponto de 

encontro entre o movimento de renovação da atitude frente os problemas de 

ensino e pesquisa e a aceleração do conhecimento científico. Também não é uma 

panaceia que garantirá um ensino adequado ou um saber unificado, mais um 

ponto de vista que permite uma reflexão aprofundada, critica e salutar sobre o 

funcionamento do mesmo pode dizer que a possibilidade de eliminação do hiato 

existente entre a atividade profissional e a formação escolar (FAZENDA, 1993).” 

 

“(...) a superação desses desafios certamente implica a capacidade de atuar 

dentro da dialética do velho e do novo, ou seja, da crítica à forma fragmentária da 

produção da vida humana em todas as suas dimensões e, especificamente, na 

produção e socialização do conhecimento e na construção de novas relações 

sociais que rompam com a exclusão e alienação (FRIGOTTO, 1995 p.47).” 

 

 

 Acesse: Interdisciplinaridade e Transversalidade como 

Dimensões da ação pedagógica. 

http://www.urutagua.uem.br/007/07bovo.pdf 

Formação profissional: reflexões sobre interdisciplinaridade. 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n3/17.pdf 

 

 

 

Para melhor 
compreensão 



2º Tópico proposto: Taxonomia modificada de Bloom 
 
(...) Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) para um 

propósito específico. O julgamento é baseado em critérios bem definidos que 

podem ser externos (relevância) ou internos (organização) e podem ser fornecidos 

ou conjuntamente identificados.  

 

MAYER (2002) comenta que a utilização dos mapas conceituais ajuda na 

elaboração dessas avaliações, porque deixa claro o processo cognitivo envolvido 

pelo sujeito facilitando a postura e ação do professor na mensuração do processo 

ensino aprendizagem de forma objetiva e coerente com a práxis.  

 

"Aprender não é a mesma coisa que copiar e repetir aquilo que foi ensinado”  

“A avaliação, nesta perspectiva, é um meio e não um fim em si mesmo” ·. 

 

 

 

 

 

 

 Acesse: Os níveis cognitivos da taxonomia de bloom: existe 

necessariamente uma subordinação hierárquica entre eles? 

 http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_EPQ1887.pdf  

 

Avaliações de aprendizagem: o uso da taxonomia de Bloom 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-

graduacao-e-pesquisa/008-workshop-

2013/trabalhos/educacao_corporativa/121728_237_247_FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

Para melhor 
compreensão 



3º Tópico proposto: Matriz de referencia do Enem 

  Nesse tópico será realizada a dinâmica “jogo de percurso” 

envolvendo exercícios físicos com diferentes graus de dificuldade 

com auxilio do profissional de educação física lotado no CEEP-Al; 

visando uma analogia com as Competências, Habilidades e Atitudes 

desenvolvidas e mediadas pela escola. Após será feita uma breve 

apresentação da Matriz do Enem fazendo as devidas correlações 

com os tópicos anteriores. 

 

“Em princípio, toda avaliação é diagnóstico. [...] a avaliação como diagnóstico visa 

à caracterização do aluno no que diz respeito a interesses, necessidades, 

conhecimentos e habilidades e à identificação de causas que dificultam sua 

aprendizagem. [...]. revela o que está acontecendo com cada aluno, possibilitando-

nos interferir no processo de ensino e aprendizagem de forma a capacitar o 

educando a atingir os resultados desejados. [...] visa identificar o nível de 

conhecimento do aluno a respeito de um conteúdo, obtendo uma posição 

preliminar do que será necessário trabalhar com esse aluno antes de tratar do 

conteúdo programado em si.” (SOUZA e VIEIRA, 2011.p.40).” 

 

A concepção de conhecimento subjacente a essa Matriz pressupõe colaboração, 

complementariedade e integração entre os conteúdos das diversas áreas do 

conhecimento presentes nas propostas curriculares das escolas brasileiras de 

ensino fundamental e médio [...]. 

O Enem busca verificar como o conhecimento assim construído pode ser efetivado 

pelo participante por meio da demonstração de sua autonomia de julgamento e de 

ação, de atitudes, valores e procedimentos diante de situações-problema que se 

aproximem, o máximo possível, das condições reais de convívio social e de 

trabalho individual e coletivo (idem, p.17). 

 

 

Acesse: Matriz de referência – ENEM 2013 – Ceps 

http://www.ceps.ufpa.br/daves/PS%202014/matriz%20enem-2013.pdf 

 

A reforma do ensino médio e a implantação do Enem no Brasil 

http://www.schwartzman.org.br/simon/desafios/4ensinomedio.pdf 

 

 

 

 

Para melhor 
compreensão 



4º Tópico proposto: Tipos de questões 

Através da dinâmica “Presentes diferentes” fazer analogia com os 

tipos de questões avaliativas adotadas na prática dos professores 

participantes e realizar um estudo dirigido sobre essas questões com 

a escolha da técnica que será utilizada na avaliação integradora. 

 

 

 

 Acesse: Guia de Elaboração e Revisão de questões e itens de 

múltipla escolha – Governo do Estado de Minas Gerais 

http://cenfopciencias.files.wordpress.com/2011/10/guia-de-elaboracao-de-itens.pdf 

 

Normas gerais na organização de atividades avaliativas 

http://elienebatista.blogspot.com.br/2009/09/normas-gerais-na-organizacao-

de.html 

 

• 1.2. O registro e análise das reflexões geradas pelo grupo na “tempestade 

cerebral” e demais dinâmicas trabalhadas com identificação das ações a serem 

tomadas por ordem de importância e buscar ligações horizontais para estabelecer 

um cronograma a ser seguido. 

 

 

 

Para melhor 
compreensão 



• 1.3. Construção da matriz de encomenda de questões que será utilizada no Centro 

de Educação Profissional da Lapa, tendo embasamento na Ementa do curso, grade 

curricular e plano de curso. 

 
 
 
 1º Etapa  

Ação dirigida Objetivos  Roteiro de estudo 

A implementação de um 

instrumento avaliativo 

integrador no curso de 

técnico em 

agropecuária do Centro 

de Educação Agrícola 

da Lapa. 

Construção em conjunto 

do conceito de 

interdisciplinaridade, 

avaliação e o papel da 

escola no processo de 

desenvolvimento sócio 

econômico do aluno. 

 

Estabelecer uma ligação 

interdisciplinar entre 

disciplinas da base 

comum e técnicas. 

 

 

Construir matriz de 

encomendas de 

1. Encontro com as 

equipes docente 

e pedagógica do 

CEEP-AL, 

durante o 

período de 

formação 

pedagógica.   

 

 

 

 

 

 

2. Promoção da 

“tempestade 



questões a ser usada na 

elaboração da avaliação 

com metodologia 

interdisciplinar. 

 

 

cerebral” com 

assuntos 

pertinentes ao 

trabalho que ira 

ser 

desenvolvido. 

 

3. Registro e 

análise das 

reflexões 

geradas no 

grupo. 

 

4. Construção 

matriz de 

encomendas de 

questões para a 

implementação 

do instrumento 

avaliativo. 

 
 

 
• 2. Aplicação do instrumento avaliativo pelos professores aos alunos do Ensino 

Médio integrado-Curso Técnico em Agropecuária, totalizando 20% do peso/valor da 

média bimestral em cada disciplina da Base Nacional Comum e Parte 

Diversificada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3. Correção do instrumento avaliativo e analise da eficiência desta pratica avaliativa 

com metodologia interdisciplinar. 

 

 2º Etapa  

Ação dirigida Objetivo Roteiro de estudo 

Implementação 

do instrumento 

avaliativo 

interdisciplinar. 

Promover a eficiência do 

ensino aprendizagem através 

da interdisciplinaridade. 

1. Encomendar 

questões 

interdisciplinares para 

o corpo docente do 

CEEP-AL. Através do 

trabalho 

cooperado/interdiscipl

inar para a 

elaboração do 

instrumento 

avaliativo. 

2. Estabelecer um 

gabarito que 

promoverá o 

dinamismo do 

processo de 

correção. 

3. Aplicação da 

avaliação em período 

pré-determinado com 

peso/ valor de 20% 

da média bimestral 

em cada disciplina da 

base comum e da 

especifica. 



                                                       3º Etapa 

Ação dirigida Objetivo Roteiro de estudo 

Correção do 

instrumento 

avaliativo 

interdisciplinar. 

Promover a análise da 

eficiência desse instrumento. 

 

Demonstrar a viabilidade da 

adoção dessa prática no curso 

de técnico em agropecuária do 

CEEP-AL. 

1. Correção 

sistemática das 

avaliações pelo 

corpo docente 

envolvido com o 

uso do gabarito 

pré-estabelecido. 

 

• 4. Reuniões periódicas para avaliação da proposta da construção e aplicação do 

instrumento avaliativo e o acompanhamento do desenvolvimento das atividades do 

projeto de Intervenção. 

 

                                                     4º Etapa  

Ação dirigida Objetivo Roteiro 

Reunião com as 

equipes docente 

e pedagógica do 

CEEP-AL para 

divulgação do 

andamento do 

projeto. 

Divulgar os dados obtidos no 

processo avaliativo. 

Motivar o corpo técnico do 

CEEP-AL para o uso da 

interdisciplinaridade de forma 

eficiente e conjunta. 

1. Estabelecer um 

horário para as 

reuniões. 

2. Providenciar que o 

encontro seja 

agradável e 

dinâmico. 

3. Realizar a 

divulgação dos 

resultados de 

forma expositiva. 



• 5. Realizar avaliação do instrumento adotado com os três segmentos trabalhados 

com a finalidade de verificar a viabilidade de adoção dessa prática avaliativa com 

metodologia interdisciplinar. 

 

 

                                                              5º Etapa  

Ação dirigida Objetivo Roteiro 

Realizar encontro 

para discussão dos 

resultados com as 

equipes docente e 

pedagógica do 

CEEP-AL. 

Aplicar um 

questionário anônimo 

por amostragem aos 

alunos submetidos à 

avaliação.  

Mensurar o grau de 

satisfação do emprego da 

avaliação com 

características 

interdisciplinar. 

Estimar o grau motivacional 

da comunidade escolar do 

CEEP-AL. 

1. Estabelecer os 

tópicos a serem 

discutidos; 

2. Formular os 

questionários; 

3. Aplicar esse 

instrumento 

avaliativo; 

4. Compilar os 

dados obtidos. 

 



• 6. Construir um gráfico comparativo com os resultados obtidos e divulgar para a 

comunidade escolar através do jornal semestral do CEEP-AL. 

 

 

 6º Etapa  

Ação dirigida Objetivo  Roteiro 

Construção de 

gráficos com os 

resultados 

Analisar a eficiência do 

processo 

Analise de todos os 

processos avaliativos 

utilizados na intervenção 

Divulgação via mídia 

impressa de divulgação 

semestral no CEEP-AL 
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