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Resumo: 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, a escola 

de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os 

sujeitos e as aprendizagens. Do ponto de vista teórico, muitas são as 

formulações que tratam da avaliação. No ambiente educacional, ela 

compreende três dimensões básicas: avaliação da aprendizagem; avaliação 

institucional interna e externa; avaliação de redes de Educação Básica. No 

processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de 

diagnóstico do processo ensino aprendizagem quanto como instrumento de 

investigação da prática pedagógica, sempre com uma dimensão formadora, 

uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, 

mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática 

pedagógica. É importante ressaltar que a avaliação se concretiza de acordo 

com o que se estabelece nos documentos escolares como o Projeto Político 

Pedagógico e, mais especificamente, a Proposta Pedagógica Curricular e o 

Plano de Trabalho Docente, documentos necessariamente fundamentados nas 

Diretrizes Curriculares. Assim sendo, os instrumentos de avaliação estão 

diretamente relacionados com o grau de abordagem dos conteúdos em função 

dos objetivos propostos, desse modo, os professores poderão construir 

inúmeros instrumentos de avaliação para cada conteúdo e para cada objetivo 

específico. 

Palavras-chave: APRENDIZAGEM; AVALIAÇÃO; CRITÉRIOS AVALIATIVOS; 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO FUNDAMENTAL. 

Formato do Material Didático: 
 Esta Produção Didático-pedagógica no formato de Caderno Temático 

foi elaborada para atender aos propósitos do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola. 

Público:  Professores, pois a área de estudo é o papel da escola na avaliação do 

aluno do sexto ano. 



APRESENTAÇÃO 
 

 

Esta Produção Didático-pedagógica no formato de Caderno Temático foi 

elaborada para atender aos propósitos do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, tendo como área de estudo o papel da escola na avaliação do aluno do 

sexto ano. 

O objeto de estudo é a aprendizagem e a avaliação.  

O estudo deste material é indicado aos professores do sexto ano, mas todos 

os atores do processo educativo devem também se apropriar do conhecimento 

deste tema. 

O objetivo que se busca alcançar é o estudo, discussão e reflexão da 

importância da avaliação na educação física. Bem como o uso de critérios para 

realizar essa avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTOS 

 
 

Para que os objetivos do Projeto de Intervenção na Escola sejam alcançados, 

faz-se necessário que procedimentos e estratégias sejam adotados na fase de 

implementação. 

 

 

ATIVIDADES 

 

As atividades de implementação do Projeto de Intervenção serão realizadas 

na própria escola de atuação, prioritariamente com os professores no primeiro 

semestre de 2015, tendo como atividades principais: 

 

1. Realização de análise da demanda e reconhecimento da escola, com a 

realização de levantamento da estrutura organizacional da escola 

pesquisada.  

2. Leitura do Projeto Político Pedagógico da Escola onde será feita a 

intervenção. 

3. Levantamento dos pontos relevantes do Projeto Político Pedagógico para 

execução desse trabalho. 

4. No início do ano letivo, na reunião pedagógica do respectivo colégio, se fará 

uma apresentação por meio de PowerPoint de um resumo do projeto para 

professores e equipe pedagógica. 

5. Junto com os educadores construir maneiras de avaliar os alunos; 

6. Realização de uma oficina com duração de três semanas utilizando algumas 

horas atividades e contra turno quando o professor assim se dispuser.  

7. Exposição do projeto aos educandos (as) do 6º ano; 

8. Levantamento de dados sobre a avaliação e sua importância; 

9. Seleção da releitura do material obtido com a pesquisa; 

10. Retornar às atividades na escola de origem, com a implementação do projeto, 

visando divulgar, socializar e, sobretudo, aplicar e avaliar o impacto do 

Projeto desenvolvido pelo professor PDE (GTR). 



RECURSOS 

 

1. Recursos Humanos: Professor integrante do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE/2014 e Professores do Estabelecimento de ensino 

participantes do Grupo de Estudo de Formação Continuada e para colaboração, 

acompanhamento e avaliação da implementação do projeto participam as demais 

instâncias: Equipe Gestora da Escola, Representante do PDE no NRE e 

professora orientadora da IES.  

2. Recursos Físicos: Uma das salas de aula, sala de informática, ou de 

coordenação pedagógica da escola para realização dos encontros com Grupo de 

Estudo e demais atividades necessárias para a implementação do projeto.  

3. Recursos Materiais e Didáticos: Caderno Temático produzido para a 

implementação, textos selecionados para estudo, legislação, aparelho multimídia 

para apresentação da Produção didático-pedagógica e demais atividades, 

computadores para elaboração dos critérios de avaliação.   

 

 

TÉCNICAS  

 

Para a implementação das atividades propostas neste Caderno Temático 

haverá necessidade de encontro de grupos. 

 

 

 

TEMPO 

 

  O projeto será implementado no período de data de 2015, conforme 

cronograma estabelecido no Projeto de Intervenção, sendo previsto inicialmente três 

momentos presenciais com as pedagogas para estudo das unidades deste Caderno 

Temático.  

 

 

 



AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será realizada mediante acompanhamento de formulários 

próprios do programa pelos envolvidos nas diversas instâncias: Direção e Equipe 

Pedagógica da escola de implementação e representante do PDE no NRE.  

Quanto ao êxito do projeto e se as ações alcançaram os resultados 

esperados ocorrerá na última etapa da implementação, quando os participantes 

como público-alvo (Professores e alunos) poderão avaliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
INTRODUÇÃO  

 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 

(BRASIL, 1998), a escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a 

colaboração, os sujeitos e as aprendizagens. 

Do ponto de vista teórico, muitas são as formulações que tratam da avaliação. 

No ambiente educacional, ela compreende três dimensões básicas:  

I – avaliação da aprendizagem;  

II – avaliação institucional interna e externa;  

III – avaliação de redes de Educação Básica.  

No texto das Leis de Diretrizes e Bases (BRASIL 1996), a avaliação da 

aprendizagem, na Educação Básica, é norteada pelos artigos 24 e 31, que se 

complementam. De um lado, o artigo 24, orienta o Ensino Fundamental e Médio, 

definindo que a avaliação será organizada de acordo com regras comuns a essas 

duas etapas. De outro lado, o artigo 31 trata da Educação Infantil, estabelecendo 

que, nessa etapa, a avaliação será realizada mediante acompanhamento e registro 

do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando 

de acesso ao Ensino Fundamental. 

Essa determinação pode ser acolhida para o ciclo da infância de acordo com 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica, de 20 

de fevereiro de 2008 – CNE/CEB nº 4/2008: Orientação sobre os três anos iniciais 

do Ensino Fundamental de nove anos. Em que dispõe sobre: a avaliação, tanto no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, com as crianças de seis anos de idade, 

quanto no segundo e no terceiro anos, com as crianças de sete e oito anos de idade, 

tem de observar alguns princípios essenciais, como:  

a) A avaliação tem de assumir forma processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica e, portanto, redimensionadora da ação pedagógica;  

O USO DE CRITÉRIOS PARA ELIMINAR AS DIFICULDADES NO 

PROCESSO AVALIATIVO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

QUE COMPROMETEM O PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  



b) A avaliação nesses três anos iniciais não pode repetir a prática tradicional 

limitada a avaliar apenas os resultados finais traduzidos em notas ou 

conceitos; a avaliação, nesse bloco ou ciclo, não pode ser adotada como 

mera verificação de conhecimentos visando ao caráter classificatório; 

c) É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de 

observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 

permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; e,  

d) A avaliação, nesse período, constituir-se-á, também, em um momento 

necessário à construção de conhecimentos pelas crianças no processo de 

alfabetização. 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio 

de diagnóstico do processo ensino aprendizagem quanto como instrumento de 

investigação da prática pedagógica, sempre com uma dimensão formadora, uma vez 

que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas também 

permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica (PARANÁ, 

2008). 

Assim sendo, os instrumentos de avaliação estão diretamente relacionados 

com o grau de abordagem dos conteúdos em função dos objetivos propostos, desse 

modo, os professores poderão construir inúmeros instrumentos de avaliação para 

cada conteúdo e para cada objetivo específico. 

É importante ressaltar que a avaliação se concretiza de acordo com o que se 

estabelece nos documentos escolares como o Projeto Político Pedagógico e, mais 

especificamente, a Proposta Pedagógica Curricular e o Plano de Trabalho Docente, 

documentos necessariamente fundamentados nas Diretrizes Curriculares. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio Estadual Vinicius de 

Moraes de Colombo, a avaliação é uma atividade ampla e complexa, é importante 

que, ao exercê-la o professor tenha sempre em vista mais do que dar notas, é 

necessário que ela aconteça de formas diferentes obedecendo às variações de cada 

disciplina, questão fundamental sobre a avaliação do rendimento escolar. O ato de 

avaliar não é um empreendimento meramente mecânico, pois envolve um 

julgamento de valores (LUCKESI, 2006). Ainda segundo o autor, não basta só 

classificá-lo em termos de rendimento, é preciso que o professor auxilie e valorize o 

seu conhecimento adquirido, para que o mesmo avance vindo a atingir um âmbito 

maior de competência necessária, tomando o ato de avaliar não um momento 



isolado, mas uma oportunidade de retornar a aprendizagem do modo objetivo e 

positivo (LUCKESI, 2006). 

A avaliação na competência profissional inclui práticas diversas, ou seja, 

trata-se de uma atividade profissional integrante do processo de planejamento e 

desenvolvimento curricular que implica a realização de várias operações interligadas 

(OLIVEIRA, 1998). Porém há de se observar as dificuldades do processo avaliativo, 

a prática pedagógica diferenciada da lei, a avaliação baseada em desempenho e 

não no aluno completo, a avaliação individualizada dos alunos. 

Dessa maneira, a avaliação no dia a dia da escola se mostra excludente e 

não atende a todos os alunos, em que se deve atender todos os alunos sem 

diferenciação de gênero, diversidade sexual e raça, porém por meio da prova final 

não se tem como averiguar o desenvolvimento de cada aluno, por isso pretende-se 

utilizar como metodologia a inclusão de processos para averiguação individual de 

cada aluno e assim ser mais justo com cada indivíduo.  

Portanto, para este estudo pretende-se demonstrar como a avaliação 

processual, em que se capta a vivência dos alunos e assim consegue-se sair do 

ponto em que o mesmo apresenta, para assim incluir o processo avaliativo.  

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

para os 

estudos!!! 

 
Ler:  
http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/vertentes/Vertentes_35/gabriel_vargas.pdf 
  
Pesquisar:  

Tipos e critérios para a avaliação escolar.  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/vertentes/Vertentes_35/gabriel_vargas.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/vertentes/Vertentes_35/gabriel_vargas.pdf


 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
 

É perceptível que a escola pública brasileira, nas últimas décadas, passou a 

atender um número cada vez maior de discentes vindos das classes populares. Ao 

assumir essa função, que historicamente justifica a existência da escola pública, 

acentuou-se a necessidade de discussões sucessivas sobre o papel do ensino 

básico no projeto de sociedade que se quer para o país. 

Desse modo, é preciso compreender que a educação atualmente, não se 

limita ao saber cerceado do professor frente a seus alunos, aos muros escolares, às 

quatro paredes da sala de aula, aos quatro cantos da quadra poliesportiva. Porque 

ela se esbarra na sociedade de informação, que não pode ser rejeitada, uma vez 

que se constitui em um elemento essencial para a compreensão da modernidade. 

A educação física também apresenta destaque no desenvolvimento do 

educando, tanto nas séries iniciais quanto finais do ensino fundamental, porque 

possibilita aos estudantes uma ampliação da visão sobre a cultura corporal de 

movimento; viabiliza a autonomia para o desenvolvimento de uma prática pessoal e, 

também, a capacidade para interferir na comunidade, seja na manutenção ou na 

construção de espaços de participação em atividades culturais, como jogos, 

esportes, lutas, ginásticas e danças, com finalidades de lazer, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções (BRASIL, 1998).  

Segundo Betti (2002) a Educação Física enquanto componente curricular da 

Educação Básica deve assumir então outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na 

cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e 

transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades 

rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da 

qualidade da vida. A integração que possibilitará o usufruto da cultura corporal de 

movimento há de ser plena – é afetiva, social, cognitiva motora. Vale dizer, é a 

integração de sua personalidade.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos para o ensino 

fundamental séries finais:  

A EDUCAÇÃO FÍSICA E A AVALIAÇÃO  



 

Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 
com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; e, 
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 
sua adequação. Assim como, adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade 
e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos esportes, buscando 
encaminhar os conflitos de forma não violenta, pelo diálogo, e prescindindo 
da figura do árbitro. Saber diferenciar os contextos amador, recreativo, 
escolar e o profissional, reconhecendo e evitando o caráter excessivamente 
competitivo em quaisquer desses contextos (BRASIL, 1998, p. 08).  

 

Para Costa (1987, p.23) “a educação física na escola como um modelo útil se 

dá sob uma perspectiva de transformação, que favoreça o exercício da democracia 

e da participação, oportunizando ao indivíduo a busca de sua autonomia, por meio 

da atividade física e, à Educação Física, a busca de sua identidade”.  

Assim sendo, a Educação Física representa uma multiplicidade de objetivos, 

nas categorias: desenvolvimento físico e  aquisição  de  habilidades,  ajustamento  

social,  formação  de  atitudes  e conhecimento, o que denota um considerável 

espaço de  tempo para a sua execução. 

Além de que a educação física na escola deve ser uma disciplina inserida no 

contexto pedagógico e formativo da cidadania, objetivando explicar a corporeidade, 

o sentido da qualidade de vida por meio de um estilo de vida ativo, que ofereça 

algumas vivências temáticas para que os alunos possam experimentar exercícios e 

práticas. Então, a disciplina não pode estar calcada, nem justificada apenas na sua 

prática, mas sim, pela sua finalidade (CONFEF, 2002). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, em seu Art. 

26º pode-se conferir que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 

uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 

1996).  

Assim sendo, a disciplina de educação física é contemplada na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL, 1996), em seu parágrafo terceiro, 

em que: § 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 



Contudo, a educação física, como qualquer outra disciplina, tem 

responsabilidade na concretização do processo de formação e desenvolvimento de 

valores e atitudes, por essa razão, deveria considerá-lo como parte de seus 

conteúdos de ensino. Mais especificamente caberia ao professor o papel de 

coordenar de perto tudo isso, proporcionando durante suas aulas momentos em 

que, dentro de seu planejamento prévio, aproveitaria para torná-los educativos, 

discutindo e refletindo sobre cada situação ou fato ocorrido (GUIMARÃES et al, 

2001). 

De acordo com Betti (2002, p. 75) é tarefa de a Educação Física preparar o 

aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais 

componentes da cultura corporal em sua vida, para deles tirar o melhor proveito 

possível. Tal ato implica também compreender a organização institucional da cultura 

corporal em nossa sociedade; é preciso prepará-lo para ser um consumidor do 

esporte-espetáculo, para o que deve possuir uma visão crítica do sistema esportivo 

profissional.  

Além de que, a Educação Física também propicia como os outros 

componentes curriculares, certo tipo de conhecimento aos alunos. Mas não é um 

conhecimento que se possa incorporar dissociado de uma vivência concreta. Porque 

ela não pode transformar-se num discurso sobre a cultura corporal de movimento, 

sob pena de perder a riqueza de sua especificidade, mas deve constituir-se como 

uma ação pedagógica com aquela cultura. Assim, essa ação pedagógica a que se 

propõe a Educação Física será sempre uma vivência impregnada da corporeidade 

do sentir e do relacionar-se. A dimensão cognitiva far-se-á sempre sobre esse 

substrato corporal.  

Entretanto, deve seguir alguns preceitos metodológicos como: 

 

Princípio da inclusão, em que os conteúdos e estratégias escolhidos devem 
sempre propiciar a inclusão de todos os alunos. 
Princípio da diversidade, a escolha dos conteúdos deve, tanto quanto 
possível, incidir sobre a totalidade da cultura corporal de movimento, 
incluindo jogos, esporte, atividades rítmicas/expressivas e dança, lutas/artes 
marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, com suas variações e 
combinações. 
Princípio da complexidade, em que os conteúdos devem adquirir 
complexidade crescente com o decorrer das séries, tanto do ponto de vista 
estritamente motor (habilidades básicas à combinação de habilidades, 
habilidades especializadas, etc.) como cognitivo (da simples informação à 
capacidade de análise, de crítica, etc.). 
Princípio da adequação ao aluno, em todas as fases do processo de ensino 
deve-se levar em conta as características, capacidades e interesses do 



aluno, nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva (BETTI, 2002, p. 
72).  

 

Portanto, para as séries finais do ensino fundamental o trabalho de Educação 

Física é muito importante, porque possibilitará aos alunos uma ampliação da visão 

sobre a cultura corporal de movimento, viabilizando a autonomia para o 

desenvolvimento de uma prática pessoal e a capacidade para interferir na 

comunidade; seja na manutenção ou na construção de espaços de participação em 

atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com 

finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções (PARANÁ, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AVALIAÇÃO ESCOLAR  

 
 

De acordo com Ausubel et al (1980) avaliar significa emitir um julgamento de 

valor ou mérito, examinar os resultados educacionais para saber se preenchem um 

conjunto particular de objetivos educacionais.  

 Luckesi (2006, p. 118) afirma que a avaliação é uma ferramenta necessária 

ao ser humano no processo de construção dos resultados que planificou produzir, 

assim como o é no redimensionamento da direção da ação. Sendo assim, percebe-

se que a avaliação é uma ferramenta da qual o sujeito não se livra; ela faz parte de 

seu modo de agir e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível. 

Momento de  

Leitura... 

 

 

Diretrizes curriculares de educação física para a  
educação  básica.   
 
 
Parâmetros curriculares nacionais: Educação física 
 
 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.   



 Certos professores acreditam que avaliar trará prejuízos para o aluno, uma 

vez que só visa-se uma nota, não percebendo com isso o real desenvolvimento do 

aluno; outros defendem a avaliação, alegando que somente assim saberão se o 

aluno está aprendendo mesmo ou não. E, outros não tomam partidos, porque para 

eles tanto faz avaliar ou não, acreditam que os alunos não aprendem.  

No entanto, segundo com a LDB 9394/96, artigo 24, inciso V. a verificação 

do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

 

1. 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;  

2. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 
escolar; 

3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado; 

4. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
5. 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 (BRASIL, 1996, p. 10).  

 
 
 

As orientações da LDB (BRASIL, 1996) são importantes porque norteiam 

um novo paradigma de avaliação. Assim, ao se pensar na construção dos 

parâmetros de avaliação na escola, precisa-se levar em conta práticas concretas 

que efetivem ritos e rituais promotores de aprendizagens significativas e 

satisfatórias.  Assim, possa-se vislumbrar a tão sonhada educação qualitativa e 

libertadora. 

Perrenoud (1999) informa que a avaliação nasceu por volta do século 

dezessete, e tornou-se indissociável do ensino de massa que se conhece do 

século dezenove, com a escolaridade obrigatória. Assim, avaliar é criar 

hierarquias de excelência, em função das quais se decidem a progressão na 

série seguinte, a seleção para entrar em certos colégios, a orientação para 

diversos tipos de estudos, a certificação antes da entrada no mercado de 

trabalho e, frequentemente, a contratação.  

Contudo, salienta Luckesi (2002) que há alguns padrões inconscientes que 

professores e professoras repetem na prática da avaliação: primeiramente, se 

refere ao equívoco de designar sua prática de ‘avaliação’, quando o que se faz é 

exercitar ‘exames’, ou seja, professores, professoras, escolas, sistemas de 



ensino afirmam que estão praticando avaliação, desse modo, existem dias de 

avaliação, práticas de avaliação, sistemas de avaliação, contudo, o que se tem 

são dias de exames, práticas de exames, sistemas de exames. Observa-se, 

então, que os professores são traídos por hábitos que já passaram para seu 

inconsciente e atuam automaticamente, sem se perguntarem sobre o verdadeiro 

sentido daquilo que se está fazendo. Inconscientemente, examinam, porém 

dizem que avaliam.  

 Ainda segundo o autor, avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, 

visando reorientá-la para a produção de um melhor resultado possível; mediante 

isso, ela não pode ser classificatória nem seletiva, ao contrário, deve ser 

diagnóstica e inclusiva.  

Nota-se que o ato de examinar é classificatório e seletivo e, de fato, 

excludente, pois não se destina à construção do melhor resultado possível; e 

tem a ver com a classificação estática do que é examinado. Já o ato de avaliar 

enfoca a construção dos melhores resultados. Assim sendo, o ato de examinar 

centra-se no julgamento de aprovação ou reprovação, por suas características e 

modos de ser, são atos praticamente opostos; entretanto, professores e 

professoras, em sua prática escolar diária, não fazem essa diferenciação e, 

assim, realizam exames como se estivessem realizando avaliação.  

 No entendimento de Jussara Hoffmann (2012) avaliar envolve valor, e valor 

envolve pessoa. Desse modo, avaliação é, basicamente, orientação do 

desenvolvimento do aluno no processo de construção do conhecimento, em que o 

professor precisa caminhar junto com o educando, passo a passo, durante todo o 

caminho da aprendizagem. 

Ainda de acordo com a autora, para a realização da avaliação, na perspectiva 

de construção, duas premissas fundamentais são propostas: confiança na 

possibilidade do aluno construir as suas próprias verdades; e, valorização de suas 

manifestações e interesses. 

Para Hoffmann (2012), o aparecimento de erros e dúvidas dos estudantes, 

num desenvolvimento educativo é um componente altamente significativo ao 

desenvolvimento da ação educacional, uma vez que permitirá ao docente a 

observação e investigação de como o aluno se coloca mediante a realidade ao 

construir suas verdades. Distinguindo o diálogo entre professor e aluno como 

indicador de aprendizagem, necessário, à reformulação de alternativas de solução 



para que a construção do saber aconteça. E a reflexão do professor sobre seus 

próprios posicionamentos metodológicos, na elaboração de questões e na análise 

de respostas dos alunos deve ter sempre um caráter dinâmico. 

Segundo Hoffmann (2012), na avaliação mediadora o professor deve 

interpretar a prova não para saber o que o aluno não sabe, mas para pensar nas 

estratégias pedagógicas que ele deverá utilizar para interagir com esse aprendiz. 

Porém para que isso aconteça, o desenvolvimento dessa prática avaliativa deve 

decodificar a trajetória de vida do aluno durante a qual ocorrem mudanças em 

múltiplas dimensões, e isso é muito mais que conhecer o educando. 

Considera Luckesi (2002) que a avaliação é sempre atribuir qualidade a 

alguma coisa, experiência, situação, ação, em que o ato de avaliar incide sempre 

sobre alguma coisa que existe extensiva e quantitativamente. Para proceder a uma 

avaliação sobre atos humanos e, em especial, à aprendizagem, deve-se considerar 

a contagem de frequência e, a partir dela, emite-se um juízo de qualidade. Por 

exemplo: o fato de um aluno acertar 15 questões, num teste de 20, significa tão 

somente que ele acertou 15, em vinte; a qualificação dessa quantidade só virá no 

momento em que se atribuir a essa situação uma qualidade positiva ou negativa. 

O mesmo ocorre em situações nas quais o fenômeno a ser avaliado se 

configura pela afetividade. Exemplificando, quando um aluno tiver 100 (cem) 

oportunidades de manifestar sua criatividade; e ele somente se manifestar criativo 

em cinco dessas cem oportunidades, se dará a ele uma qualidade de pouco criativo. 

Porém, se ele for criativo em 95 vezes, se atribuirá a ele a qualidade de muito 

criativo. Comprova-se, então, que a qualidade é atribuída sobre uma quantidade, 

sobre uma contagem de frequências.  

 Há de se considerar que os conceitos de avaliação quantitativa e avaliação 

qualitativa nasceram de uma distorção no entendimento dos dispositivos legais da 

Lei 5692/71, no tema sobre aferição do aproveitamento escolar, em que se afirma 

que, em relação ao aproveitamento escolar, é preciso levar em conta 

predominantemente os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Numa 

compreensão distorcida, nos ambientes escolares, entendeu-se qualitativo por 

afetivo e quantitativo por cognitivo. Contudo, a lei, na verdade, dizia outra coisa: por 

qualitativo, entendia o aprofundamento seja da assimilação de uma informação, seja 

de uma habilidade, seja de um conjunto de procedimentos, ou elementos 

semelhantes (LUCKESI, 2002).  



Se o qualitativo seja a preciosidade do desenvolvimento. Então, pode-se dizer 

que todos os pianistas tocam piano, mas uns são melhores que os outros, pelo fato 

de apresentarem certa preciosidade na maneira de tocar seu instrumento.  

Assim sendo, aprender com qualidade é aprender com profundidade, com 

sutileza, com preciosidade um conjunto de informações, uma habilidade ou os mais 

variados procedimentos.  
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CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Para Luckesi (2002), a avaliação, diferentemente da verificação, envolve um 

ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que 

fazer com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por sua 

vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica da ação.  

A avaliação da aprendizagem não se constitui matéria pronta e acabada, 

neste sentido que esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de conhecer e buscar 

os subsídios que fundamentem futuramente o caminho a ser desenvolvido pelo 

professor durante o processo de avaliação dos educandos. Ao avaliar o professor 

deve utilizar técnicas diversas e instrumentos variados, para que se possa 

diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo avaliativo, para que a 

partir de então possa progredir.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares, o professor de Educação Física 

encontra-se em uma posição privilegiada para avaliar a partir de critérios informais, 

como o interesse, a participação, a organização para o trabalho cooperativo, o 

respeito aos materiais e aos colegas, pois esses aspectos tornam-se bastante 

evidentes nas situações de aula. O fundamental é que esses critérios devem estar 

claros para o professor e serem explicitados para os alunos (BRASIL, 1998). 

Avaliar significa emitir um juízo de valor sobre a realidade que se questiona, 

seja a propósito das exigências de uma ação que se projetou realizar sobre ela, seja 

a propósito das suas consequências. Portanto, a atividade de avaliação exige 

critérios claros que orientem a leitura dos aspectos a serem avaliados. 

No caso da avaliação escolar, é necessário que se estabeleçam expectativas 

de aprendizagem dos alunos em conseqüência do ensino, que devem se expressar 

nos objetivos, nos critérios de avaliação propostos e na definição do que será 

considerado como testemunho das aprendizagens. Do contraste entre os critérios de 

avaliação e os indicadores expressos na produção dos alunos surgirá o juízo de 

valor, que se constitui a essência da avaliação. 

Desse modo, o professor de educação física deverá lançar mão de alguns 

critérios de avaliação como:  

 Explicitar os objetivos específicos propostos pelo programa de ensino; 

 Situar alunos e professor dentro do processo de ensino e aprendizagem; 



 Considerar de forma integrada os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais; 

 Ser claros o suficiente para que o aluno saiba o que, como e quando será 

avaliado; 

 Incluir a valorização do aluno, não apenas como auto-avaliação, mas também 

como aquele que opina sobre o processo que vivencia; 

 Reconhecer o desenvolvimento individual valorizando o aluno e contribuindo 

com a autoestima; 

 Avaliar a construção do conhecimento como um processo; 

 Aferir a capacidade do aluno de expressar-se, pela linguagem escrita e 

falada, sobre a sistematização dos conhecimentos relativos à cultura corporal 

de movimento, e da sua capacidade de movimentar-se nas formas 

elaboradas por esta cultura. 

 

Para Hoffmann (2012) na avaliação mediadora, a valorização por meio do 

questionamento está sempre presente. No entanto, deve esse questionamento 

ocorrer sem aceitar absolutamente a solução inicialmente apresentada pelo aluno, 

mas registrando-se o caso, refletindo-se a respeito e criando-se situações-problema 

para que ele reorganize suas ideias, reformulando suas hipóteses e procurando 

resolver a atividade.  

Consequentemente, valorizar, não significa deixar como está e acreditar que 

um dia o aluno descobrirá o certo, mas sim, levá-lo à reflexão sobre as diversas 

situações de descoberta. Também as famílias devem ser envolvidas no processo de 

mudança: jogo aberto, exemplos concretos, discussão de propostas pedagógicas e 

seminários com especialistas.  

  Sobre a correção, Hoffmann (2012) esclarece que se exige o princípio 

essencial de respeitar a criança em suas etapas de desenvolvimento. É imperativa a 

necessidade de os professores incluírem a expressão ‘ainda’ no seu vocabulário. Ao 

substituir o ‘acertou/não acertou’ por aprendeu/ainda não aprendeu, mostra 

confiança e compromisso em tornar o ‘vir a ser’ possível.  

Desse modo, em uma visão construtivista, o interesse dos alunos está, 

inerentemente, ligado às questões cognitivas e às questões sócio-afetivas. Por isso 

é sugerido o termo ‘relatório de avaliação’, ao invés de ‘parecer descritivo’, uma vez 



que nesses relatórios seria interessante que aparecessem questões do tipo:  - áreas 

do conhecimento trabalhadas pelo aluno; - avanços atingidos nessas áreas, 

acompanhados de exemplos; - sugestões apresentadas pelo professor para melhor 

desenvolvimento de determinadas áreas tarefas, jogos, leituras, grupos, etc...); - 

pedir sugestão dos pais para as questões sócio- afetivas; - registrar como o aluno vê 

seu progresso e a opinião dos pais (HOFFMANN, 2012).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física 

(BRASIL, 1998), os instrumentos de avaliação estão diretamente relacionados com o 

grau de abordagem dos conteúdos em função dos objetivos propostos. Assim, os 

professores poderão construir inúmeros instrumentos de avaliação para cada 

conteúdo e para cada objetivo específico, como por exemplo:  

 

Fichas de acompanhamento do desenvolvimento pessoal;  
Relatório de uma atividade em grupo ou fichas de observação com critérios 
definidos sobre a participação e a contribuição no desenvolvimento de algumas 
atividades em grupo; relatório de apreciação de um evento esportivo ou de um 
espetáculo de dança, onde determinados aspectos fossem ressaltados;  
Ficha de avaliação do professor quanto à capacidade do grupo de aplicar as 
regras de um determinado jogo, reconhecendo as transgressões e atuando com 
autonomia; 
Dinâmicas de criação de jogos, produção e transmissão para outros grupos 
relatórios ou fichas de observação e autoavaliação sobre a participação na 
organização de um evento escolar ou para a comunidade; 
Relatórios para avaliação das etapas em trabalhos sobre projetos; 
Fichas de autoavaliação mapeando o interesse sobre os diversos conteúdos, 
propiciando uma reflexão sobre interesse e participação (BRASIL, 1998, pp. 60-
61). 
 
  

A Educação Física na escola cria, persegue, instiga e realiza valores que são 

intrincados na cultura escolar, em que se instalam conflitos e tensões que se 

exploram e se transformam. Por isso, o professor deve observar como os alunos se 

comportam e quais as expectativas que eles apresentam.  

Assim sendo, em uma perspectiva de avaliação mediadora pretende opor-se 

ao modelo do transmitir/verificar/registrar e evoluir para contribuir/elucidar/ favorecer 

a troca de ideias. A avaliação enquanto relação dialógica vai conceber o 

conhecimento como apropriação do saber por ambas as partes, professor e aluno, 

como ação-reflexão-ação. O diálogo, entendido a partir dessa relação 

epistemológica, não se processa, obrigatoriamente, por meio de conversa.  

Portanto, avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico útil e 

necessário ao educador e aluno na construção de si mesmo. A avaliação é a ação 



de diagnosticar pela qual, por meio de disposição acolhedora, amorosa, inclusiva, 

dialógica, dinâmica e construtiva, qualifica- se alguma coisa, para tomar uma 

decisão sobre ela (LUCKESI, 2000).  

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns 

critérios para 

a prática 

avaliativa  

• Ter clara a concepção utilizada como suporte da prática 

pedagógica; 

• Planejar as suas aulas cotidianamente; 

• Reelaborar e atualizar seus conhecimentos; 

• Estabelecer com clareza o que será avaliado; 

• Selecionar e comunicar aos alunos as técnicas e instrumentos 

de avaliação que serão utilizados; 

• Dar ao aluno o direito de questionar, duvidar e errar; 

• Considerar o erro como um dos indicadores do nível de 

aprendizagem; 

• Fazer intervenções em tempo hábil; 

• Valorizar os acertos dos alunos, incentivando e elevando sua 

autoestima; 

• Registrar os resultados da avaliação para acompanhamento e 

progressão do aluno; 

• Explicar previamente ao aluno o que se espera dele ao final de 

cada atividade proposta; 

• Iniciar cada atividade, levantando os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre o assunto que será tratado; 

• Estimular e incentivar os alunos a superar os desafios; 

• Diagnosticar os avanços e dificuldades dos alunos, propondo 

atividades de recuperação paralela; 

• Valorizar e respeitar o ritmo de aprendizagem dos alunos; 

• Promover a auto-avaliação do aluno, estabelecendo critérios 

que possibilitem a confiança mútua. 

Através desses compromissos é que se poderá ter uma visão 

mais aprimorada do que pode ser a avaliação em relação ao 

aluno e sua competência. 

 

ATIVIDADE 

Propor critérios avaliativos aos alunos de sexto ano, levando-se em 

consideração a disciplina de atuação e o que se pretende com a turma.  

 



 Os professores de educação física poderão solicitar aos seus colegas de 

disciplina que respondam as seguintes perguntas para que assim possam direcionar 

a proposição em relação aos critérios avaliativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro grupo: o direcionamento aos professores:  

1. O que você entende por avaliação? 

2. O que você prioriza na avaliação de seus alunos? 

3. Você  aplica provas para seus alunos? Como elas são? 

4. Você mescla trabalhos escritos com o trabalho motor?  

5. Nas atividades motoras, quais são os pontos avaliados? 

6. Em jogos, o que você aproveita para a sua avaliação? 

7. Há uma avaliação inicial do aluno? 

8. Você tem alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem de 

educação física? Tanto do lado cognitivo quanto motor? 

9. Todos os alunos são tratados igualmente? 

10. Você acredita que sua avaliação é a mesma realizada pelos outros 

professores em suas disciplinas? Há alguma diferença? Qual? 

11. Na sua concepção, como você julga a importância da avaliação na 

disciplina Educação Física? 

12. Quais os principais critérios que você utiliza para avaliar seus alunos? 

13. Você acredita que esses critérios são eficazes? Sim \ Não; 

14. Você acredita que o processo de avaliação pode contribuir para o 

desenvolvimento da interação entre você e seu aluno? Sim \ Não; 

15. Você acredita que os meios de avaliação escolar necessitam passar por 

um processo de renovação? Sim \ Não; 

16. �Como você acredita que a avaliação escolar pode passar por mudanças 

em seu significado, para que não seja vista pelos alunos como um mero 

instrumento para adquirir notas? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário para os alunos do sexto ano 

 

1-  O que você entende por avaliação; 

2-  O que em sua opinião deveria ser avaliado nas aulas de Educação 

Física; 

3-  Você concorda com avaliação através de Provas Bimestrais; 

4-  Você concorda com avaliação através de Trabalhos; 

5-  Você concorda com avaliação através de Lição de Casa; 

6-  Você concorda com avaliação Prática nas Aulas de Educação 

Física; 

7-  Você concorda com Avaliação Prática em Quadra, Lição de Casa, 

Trabalhos e Provas Bimestrais; 

8-  Em sua opinião, quais pesos deveriam ter (notas), as Avaliações 

Prática em Quadra, Lição de Casa, Participação, Trabalhos e 

Provas Bimestrais; 

9-  Em sua opinião, por que motivo alguns alunos tiram notas baixas 

nas Provas Bimestrais; 

10-  Em sua opinião, por que motivo alguns alunos tiram notas baixas 

nas Aulas Práticas; 

11-  Em sua opinião, por que alguns alunos não entregam as lições de 

casa; 

12-  Em sua opinião, por que alguns alunos não entregam os trabalhos 

solicitados; 

13-  Em sua opinião, por que alguns alunos não participam das aulas 

práticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 

1. Quantidade de alunos matriculados nos períodos: 
i. Manhã: 
ii. Tarde: 
iii. Noite: 
 

2. Quantidade de alunos matriculados no Sexto ano: 
i. Manhã: 
ii. Tarde: 
iii. Noite: 
 

3. Há vagas ociosas no sexto ano? 
i. Se Sim, quantas e por quê? 
ii. Se Não, há superlotação das turmas? 
iii. Se Sim, por quê? 
 

4. Qual é o número ideal de alunos por turma no sexto ano; sétimo ano; oitavo ano 
e nono ano: 

 
5. Após a leitura do PPP da Escola aponte os principais pontos que dizem respeito 

sobre a avaliação e metodologias avaliativas adotadas no Estabelecimento de 
Ensino; 

 
6. Apresentação para a Comunidade Escolar do Projeto PDE; 
 

7. O objetivo deste trabalho é em conjunto com todos os Educadores construir 
maneiras de avaliar os alunos do Estabelecimento de Ensino; 

 
8. Realização de Reuniões com os professores para discussão e debates sobre 

Avaliações e critérios avaliativos; 
 

9. Apresentar aos Alunos do Sexto ano a melhor forma de avaliá-los e abrir para 
discussão os critérios e os meios de avaliação propostos; 

 
10. Levantamento dos dados e replanejamento da Avaliação; 
 

11. Análise dos dados e discussão do trabalho com os professores e alunos para 
redação final do projeto; 

 
12. Aplicação do Projeto PDE na Escola. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A Produção Didático-Pedagógica traz fundamentação ao tema de pesquisa 

proposto e proporciona subsídios para o Grupo de estudo realizar as discussões e 

reflexões acerca de uma temática que auxiliará os professores no processo de 

ensino aprendizagem.  

A finalidade deste material é estimular a reflexão sobre a realidade vivenciada 

em sala de aula, propiciando propostas e procedimentos para que a prática 

profissional dos professores contribua para a melhoria do processo pedagógico na 

escola visando a minimização ou superação dos desafios no seu ambiente de 

trabalho.  

Este material didático-pedagógico é componente essencial de apoio para a 

implementação do Projeto de Intervenção nas Escolas, contudo, serve apenas de 

referência e provocação para enriquecer os estudos, sendo assim, sua utilização 

deve ser complementada com outras pesquisas e leituras, além das sugestões 

apresentadas. 

Também será essencial para o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) que 

constitui uma das atividades do PDE/2014 e caracteriza-se pela interação a 

distância entre o professor que participa do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE e os professores da Rede Pública Estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

 



 

 

 

 

 

A avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem tem por 

finalidade verificar a consistência do projeto, buscar o seu aprimoramento, verificar 

que ações alcançaram os resultados esperados e se o projeto atingiu seu objetivo. 

Sendo os participantes da implementação também sujeitos desse processo, 

mediante produção de texto/síntese poderão avaliar a importância do projeto para a 

prática profissional, apontando quais objetivos foram alcançados: 

a) Foi possível Identificar alguma dificuldade no uso de critérios em sala de aula?  

b) O Material didático proporcionou subsídios teóricos para o uso de critérios nas 

avaliações dos alunos? 

c) Houve reflexão e proposta de atuação do professor como mediador do processo 

de aprendizagem? 

d) Surgiram propostas de alternativas para um trabalho pedagógico visando a 

conscientização do professor sobre o uso de critérios avaliativos? 

e) De um modo geral, contribui para repensar o trabalho do professor frente aos 

desafios contemporâneos? 

f) Retomar tópicos; 

g) Grupo de Trabalho em Rede (GTR).  
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