
 

Encontro  de Coordenadores
24/05/17

A Avaliação na Dinâmica do 
Planejamento   Pedagógico



 

GT Anos Finais

Andreia Rodrigues
Evelise Spiazzi

Fabiana Sabedotti 
Ivandra Perussato

José Cleber Pozenato
Maria Madalena Quadros

Silvana Bioto
Vinícius Sauer 



 

Objetivos do Encontro

 Refletir sobre  avaliação como 
diagnóstico de desempenho e como 
ação redimensionadora do processo 
educativo.

 Oportunizar análise dos Estudos de 
Progressão como recurso para  
promoção da aprendizagem.



 

Pauta

1. Avaliação

● Resolução

● Pareceres

● Formativa/Emancipatória

2. Estudos de Progressão 

● Recurso de aprendizagem



 

Reflexão

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/302233824976456219/



 

Diagnóstico

1. O que se entende por avaliação?

2. Como se relacionam aprendizagem e 
avaliação no planejamento?

3. De que forma o coordenador intervém 
no  processo avaliativo?



 

Legislação

Recortes dos Regimentos
“A avaliação é compreendida como elemento integrador entre a 

aprendizagem e o ensino ; conjunto de ações cujo objetivo é o 
ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o 
estudante aprenda da melhor forma; conjunto de ações que busca 
obter informações sobre o que foi aprendido e como elemento de 
reflexão contínua para o professor sobre sua prática pedagógica…”

“A avaliação da aprendizagem dos estudantes é um processo 
formativo, contínuo, cumulativo, diagnóstico e participativo, 
que respeita as diferenças individuais e propicia situações que 
favoreçam a construção do conhecimento. Por isso, ela deve ser 
vista como parte integrante do processo de formação do educando 
e da prática pedagógica do educador, devendo estar presente em 
todos os momentos da ação educativa.”



 

Legislação

Continuação…
“A avaliação deve ser compreendida como conjunto de 

ações organizadas com a finalidade de obter informações 
sobre o que o estudante aprendeu, de que forma e em 
quais condições. Para tanto, é preciso elaborar um conjunto 
de procedimentos investigativos que possibilitem o ajuste e a 
orientação da intervenção pedagógica.”

“A avaliação é um processo emancipatório que propicia ao 
professor a revisão de seus procedimentos e às 
crianças/estudantes, novas possibilidades no processo de 
aprendizagem”



 

Legislação

Continuação…

“A avaliação faz parte do processo educativo e deve ser  
contínua e sistemática, tendo como objetivo diagnosticar os 
avanços  e os entraves, para que o professor possa intervir e 
agir nos rumos e caminhos a serem percorridos. Também, 
geram dados que possibilitam avaliar o desenvolvimento das 
habilidades e das competências adquiridas ou a adquirir.” 



 

Legislação

 RESOLUÇÃO CME nº 031, de 08 de dezembro de 2015

 PARECER CME nº 070, de 08 de dezembro de 2015

Art. 30  A avaliação do desempenho escolar do estudante deve assumir um 
caráter processual, formativo e participativo e ser contínua, cumulativa e 
diagnóstica, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.

Os aspectos qualitativos, em correlação com os aspectos quantitativos, devem ser 
observados tanto nas áreas do conhecimento quanto nas habilidades e competências. 
Na verdade, trata-se de verificar não só "quanto" o estudante aprendeu (aspecto 
quantitativo), mas "quão bem" ele aprendeu (aspecto qualitativo).

A avaliação do estudante, a ser realizada pelo professor e pela escola, é 
redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. A avaliação 
formativa e emancipatória, que ocorre durante todo o processo educacional, busca 
diagnosticar as potencialidades do estudante e detectar problemas de aprendizagem e 
de ensino.



 

Termos

 Processual: Referente a processo, ação, realização contínua 
e prolongada de alguma atividade, seguimento, curso, 
decurso.

 Participativa: Que participa ativamente, que fomenta ou 
propicia a participação.

 Contínua: Que não é dividida na sua extensão, constante, 
homogênea.   

 Cumulativa: Que aumenta em intensidade, ação por 
sucessivas adições, sem perda ou eliminação 
correspondente.

 Diagnóstica: Que determina possíveis dificuldades através 
da análise e observação.



 

Avaliação Formativa

A avaliação formativa compreenderá os 
diversos caminhos da formação do 

aluno, bem como servirá de 
espelho para prática pedagógica do 
professor. Avaliar formativamente é 

entender que cada aluno possui seu 
próprio  ritmo de aprendizagem e, 

sendo assim, possui cargas de 
conhecimentos diferentes entre si.



 

Avaliação Emancipatória

“Educação é fazer ato de sujeito, é problematizar 
o mundo em que vivemos para superar as 

contradições, comprometendo-se com esse mundo 
para recriá-lo constantemente” (Gadotti, 1984).
 Um professor que não avalia constantemente 
a ação , no sentido indagativo, investigativo 

do termo, instala sua docência em 
verdades absolutas, pré-moldadas e terminais.”



 

Sujeitos

 Estudante

Para os estudantes a avaliação proporciona 
oportunidades de melhor se situarem em  vista 
de seus   progressos  e  dificuldades,   e  aos   
pais,   de serem informados   sobre   o   
desenvolvimento   escolar   de   seus   filhos,   
representando também uma  devolutiva que a 
escola faz à comunidade que atende ao mesmo 
tempo em que demonstra a qualidade do 
trabalho que desenvolve.

(Parecer  CME 070/2015)

   APRENDIZAGEM

 Professor

Para os professores a avaliação pode 
sinalizar problemas com os métodos, as 
estratégias e as abordagens utilizadas

(Parecer  CME 070/2015)

     

    

PRÁTICAS 

OBJETIVOS

DESENVOLVIMENTO



 

Coordenador Pedagógico

Avaliação e planejamento se unem à prática 
pedagógica numa relação contínua. O 
professor avalia para planejar e junto com o 
coodenador, planeja para atuar junto aos 
alunos, para voltar a avaliar, novamente 
planejar, novamente atuar,... numa onda sem 
fim. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno4.pdf



 

Possibilidades

Vídeo:

Avaliação da 

aprendizagem:

formativa ou 
somativa?

https://www.youtube.com/watch?v=G5VEkMf5DRk



 

Considerações

● Não existe modelo de avaliação;
● A função da avaliação é o replanejamento;
● A avaliação tradicional é classificatória;
● Uma avaliação também deve ser avaliada;
● A avaliação formativa é um desejo e os 

principais  favorecidos são os formadores. 



 

Estudos de Progressão

Estudos de Progressão como 
recurso para a promoção da 

aprendizagem.



 

Estudos de Progressão

 

    APRENDIZAGEM

ESTUDOS DE PROGRESSÃO

HABILIDADES

A
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        SÍNTESE             
      AVALIATIVA

FLEXIBILIZAÇÃO



 

Análise

Progressão = Progresso = sucessão ininterrupta

ESTUDOS DE PROGRESSÃO 

Oportunidades

   M etodologias

     Intervenções

  Tempos 

        E stratégias



 

Estudos de Progressão

CONSOLIDAR HABILIDADES

 A PRE NDIZ A G E M  SIG NIFIC AT IVA



 

Reflexão

 

https://www.youtube.com/watchv=LVLoc6FrLi0&spfreload=10
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