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“mostra-me tuas avaliações  

e eu te direis  

quem tu és” 
Zabala 



 Seminários, portfólios 

 Provas, trabalhos 

 Boletins, relatórios 

 Tarefas de casa, exercícios 

 Aulas de recuperação, oficinas 

 Diplomas, festas, comemorações 

 Orientações de estudos 

 Criticas, comentários, elogios, castigos 

 Conselhos de classe 

 Reuniões de Pais 



O que representa a 
nota para você? MÉDIA 5,0 

4,8 
5,2 

MUDANÇA NA 

AVALIAÇÃO 

Concepção epistemológica política e 

ideológica 

Aula  

Novas tecnologias 

Conteúdos significativos 

Relação professor e aluno 



 Reorganizar e replanejar o trabalho 

do professor. 

 Começa pela diagnose 

  Investigação e levantamento de informações sobre 

todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 Aponta os avanços e dificuldades, permitindo 

realizar intervenções com o intuito de reorientar as 

ações pedagógicas 

 Permite levantar as hipóteses e identificar as causas 

que interferem na aprendizagem e realizar intervenções 





 Obedece a procedimentos ordenados, isto é, 

organizar o modo como vai ser realizado. 

Não é mais possível admitir que somente ao final do 

ano letivo, escolas e pais se dêem conta de que os 

educandos não podem passar de ano porque não 

aprenderam. 

 Ocorre no dia a dia, identificando cada passo a construção de 

conhecimentos e dificuldades de aprendizagem do aluno, permitindo 

a correção dos desvios e intervenção imediata, estimulando, através 

de mudanças de estratégias, o caminhar do aluno. 

 Ocorre durante as práticas pedagógicas do cotidiano, 

nos momentos em que as situações de 

ensino/aprendizagem exigirem 



A avaliação processual continua não significa fazer 

provas todos os dias, nem avaliar todos os alunos 

todos os dias. 

 A avaliação seja realizada nos 

processos de sala de aula, utilizando-

se vários instrumentos e formas de 

avaliar. 

 Aplicar uma avaliação qualitativa – 

experiências do aluno – sua real 

aprendizagem, observando o que ele 

consegue modificar a partir dessa 

aprendizagem. 



“Quando uma geração chega 
ao mundo, seu futuro não está 
predeterminado, 
preestabelecido. Por outro 
lado, o futuro não é também, 
por exemplo, a pura repetição 
de um presente de 
insatisfações. 

O futuro é algo que “vai se dando” significa que o futuro 
existe na medida em que eu ou nós mudamos o presente. 
E é mudando o presente que a gente fabrica o futuro.” 

 
(Paulo Freire) 



As competências e habilidade, atitudes e 

procedimentos estruturados e incentivados no 

processo se ampliam 

Permite considerar cada aspecto progressivo da 

produção do conhecimento – não se isolam no 

tempo e no espaço. 



Facilmente autoritária 

Sempre injusta 

Sempre incompleta 

Facilmente humilhante 

Facilmente excludente 

Sempre incomoda 

Sempre ideológica 

Facilmente insidiosa 



Professores e alunos avaliam a prática educativa, acertos e erros 

permitindo aos alunos interferirem na construção e 

desenvolvimento do seu próprio conhecimento, tornando-se, 

crítico e reflexivo. 

É importante que o professor: 

 

 Conheça bem o aluno. 

 Saiba como se processa a aprendizagem. 

 Tenha domínio de sua disciplina. 

 

Cumpre a finalidade de 

despertar nos educandos sua 

emancipação e autonomia 



O Avaliador é o autor da 

ação, da produção ou da 

performance avaliada 

O avaliador é um par da 

ação, da produção ou da 

performance avaliada 

O avaliador é um ator de 

competência superior e em 

posição dominante em 

relação ao autor da ação, da 

produção ou da performance 

avaliada 

Avaliação 

Auto-
avaliação 

Co-avaliação 
Hetero-
avaliação 



Auto-notação 
 

Procedimento que consiste na atribuição de uma nota própria aprendiz, 
dentro do quadro adotado pelo sistema escolar, a partir das regras 
estabelecidas pelo professor ou mesmo pelo aprendiz. 
 

Auto-controle 
 

Processo cognitivo integrado pelo processo auto-avaliativo à idéia de 
uma conduta conscientemente adotada pelo indivíduo que deseja se 
desligar da tutela de um mestre e que consiste em se assegurar, por si 
mesmo e por meios adequados e explícitos, da permanência, da 
adequação de um método escolhido e da validade dos raciocínios 
aferentes para resolver um problema, da verossimilhança ou da 
exatidão de uma resposta oriunda da aplicação deste método, da 
pertinência ou da validade de uma interpretação dessa resposta. 
Fichas-guias podem constituir suportes concretos desses meios. 



Auto-correção 

 
Consiste por meios adequados e explícitos em retificar por si mesmo 

um resultado, o raciocínio pelo qual ele foi produzido ou o método 

escolhido para conduzir o raciocínio e produzir o resultado, mas 

também para retificar, melhorar ou reforçar os conhecimentos )saber, 

saber fazer, saber ser) a partir das informações recolhidas para o 

autocontrole. Na perspectiva de auto-formação, pode-se considerar a 

aquisição e o desenvolvimento do hábito e da capacidade de aprender. 

AUTONOMIA 



Auto-corrigir 

Dar-se uma nota 

Autonomia  

Aprender  e 

aprender 

Responsabilidade 

Auto-controlar Auto-regular 

Espírito 

Crítico 

Auto-formação 

Antecipar 

Antecipação 



Avaliando precisa 

entender como se dá 

o processo avaliativo 
Avaliar o 

avaliador 

Toda avaliação 

é discutível  
Avaliar para 

promover 

Avaliação deve 

ser pedagógica  

Avaliado deve poder 

refazer o que fez de 

modo equivocado 

Avaliando tem 

o direito de 

recalcitrar 



  objetivo: tomada de decisões. 

 Favorecer o desenvolvimento individual, estimular 

crescimento e capacidade de auto-avaliar-se 

 Permite acompanhar o processo do conhecimento. 

Como também, do saber-fazer, saber-conviver e saber-ser. 

 Recuperação imediata, imprescindível. 

 Controlar a eficácia dos planos e eficiência 

dos métodos. Verificar alcance dos objetivos. 



 Classificar o aluno segundo 
o nível de aprovação expresso 
em notas. 

 Classificar segundo nível 
de aproveitamento, segundo 
rendimento. 



 O que o meu aluno demonstrou compreender? 

 

 

 

 O que ele ainda não compreendeu? 



QUALITATIVO   Descritivo 

ATENÇÃO 
 

Participar das atividades em sala 

de aula? 

Sim Não  às vezes 

Como ele participa? 

De que forma participa? 

O que significa não participar: 

Não se manifestar oralmente? 

Não fazer as tarefas? 

CLASSIFICATÓRIO 

 

Bom/ mau aluno 

QUANTITATIVO 

 

atingiu ou não atingiu mais 

um nível? 



Funcionamento Didático 

Organização Escolar 

Planos de estudos 
objetivos, exigências 

Sistema de seleção 
e de orientação 

Satisfações pessoais 
e profissionais 

Acordo, controle, 
política institucional 

Contrato didático, 
relação pedagógica oficio 

de aluno 

Didática, métodos 
de ensino 

Organização das turmas, 
individualização 

Relação entre as 
famílias e a escola 



 

Aluno A  3 4 8 

 

Aluno B  8 4 3 

 

 

Média = 5 

Qual dos dois apresenta-se qualitativamente 
melhor nas notas? 



Interpretação da resposta dada pelo aluno frente ás 

possibilidades de aprendizagem. 

 

Descrição do nível de compreensão do aluno em 

relação a uma determinada área do conhecimento 





Qual o significado, na prática, da 

prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos 

na análise do desempenho do 

aluno? 

Analisar aspectos qualitativos do desempenho 
do aluno NÃO SIGNIFICA analisar suas atitudes 

e comportamentos na escola. 



Aluno Assíduo 

 

Aluno que fila aula 

 

Caprichoso 

 

Desatento 

Criatividade 

 

Aluno desinteressado 

 

Participativo 

 

Aluno individualista 
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CAPÍTULO IV - DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO 
ESPORTE E AO LAZER 

 

ART. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  
 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  



ART. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 

 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 

 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; 

 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador; 



VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou 

sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3° - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsável, pela freqüência à escola.  

 

ART. 55 - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino.  



ART. 56 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:  

 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; II - reiteração de faltas 

injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III - 

elevados níveis de repetência.  

 

ART. 57 - O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas 

propostas relativas a calendário, serração, currículo, metodologia, 

didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes 

excluídos do ensino fundamental obrigatório.  

 

 

Lei 8.069/90 



“O real não advém da chegada 

nem da saída. 

Está na travessia”. 

 

(Guimarães Rosa) 
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