
Análise e procedimentos da Avaliação de 
Aprendizagem em Processo por docentes1 

Matemática e Língua Portuguesa 



Introdução: 

Objetivos  

Apoiar as ações de planejamento escolar previstas para o início 
de 2014 e sua continuidade nas ATPC; 

Diagnosticar por meio de instrumento padronizado os aspectos 
da aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção 
imediata. 

 

 



Introdução: 

O que é AAP?  

 Instrumento de avaliações bimestrais. A Avaliação da 
Aprendizagem em Processo visa proporcionar intervenções mais 
rápidas e pontuais, a tempo de melhorar o aprendizado do 
estudante no mesmo semestre letivo.  

Essa ação deverá interferir diretamente no aprimoramento da 
progressão continuada. 

 

 



Oficinas 

As atividades valem notas, para o bimestre. 
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Roteiro de impressões... 

Como se sentiu ao fazer a avaliação? 

A postura do aplicador foi adequada? Por quê? 

Sua atividade estava legível? 

Qual sua expectativa a respeito das questões? Elas foram 
atendidas? 

O que espera dessa avaliação? 

Você estava motivado para resolver as questões? 

O que acha que acontecerá com os resultados dessa prova? 

Qual o nível de dificuldade para você? 



Roteiro de impressões... 

Quando aplica a Avaliação de Aprendizagem em Processo, qual 
procedimento adota? 

Recebe orientações de como aplicar? Quais são elas? 

Observa e registra os acontecimentos dos estudantes, durante a 
aplicação da prova? 

Lê a prova com a turma, sem com isso indicar a resposta? 

 Nas questões abertas e na produção de texto, procura 
recapitular os conteúdos/habilidades, dias antes de entregar as 
questões? 

 



Roteiro de impressões... 

Compartilha com os colegas que lecionam outras disciplinas na 
sala? 

Aplica a prova da disciplina em que é formado, afins ou 
correlatas? 

Tira dúvidas dos alunos durante a avaliação? 

 

 



Aplicação Correta. 

 

O professor da própria disciplina é o aplicador. 

Dias diferentes para Língua Portuguesa, Matemática e Produção 
Escrita. 

Preferencialmente em aulas duplas. 

Registrar tudo o que é observado, relevante e compartilhar com 
os demais. 

 



Como agir? 

- O que o aluno precisa ? 

de um ledor,  

intérprete de libras,  

um auxílio,  

um escriba,  

prova ampliada,  

computador,   

prova em braile,  

guia intérprete, 

 retirar  o aluno da sala, é 
necessário? 

 



Como agir? 

 O importante é o resultado e não o processo. Esse é um dos 

conceitos da educação inclusiva que não pode ser perdido de 

vista. O ideal não é tentar encaixar a todo custo um aluno com 

especificidades em um modelo educacional que mais dificulta do 

que facilita o aluno com TDAH a desenvolver sua competência. – 

Veja mais: http://www.tdah.org.br/br/dicas-sobre-tdah/dicas-

para-educadores/item/400-tdah-e-

escolas.html#sthash.pQEZWiXh.dpuf 



Como agir? 

Tempo maior para esses alunos, nos moldes do SARESP e SAEB, 
mais ou menos 1h ( se precisar ); 

Observar e registrar fatos relevantes durante a aplicação da prova, 
se preciso um ledor + 1 professor para anotações; 

O mesmo procedimento deve ser adotado com os estudantes com 
dificuldades de aprendizagem; 

Dislexia e TDAH – na sala ou se necessário para o bom andamento 
da prova em local tranquilo, sob a orientação de um professor. 

Elaborar avaliação com questões básicas, adequadas e avançadas, 
para os docentes cruzarem os resultados com a AAP. 

Esclarecer o objetivo da Avaliação. 



Caráter da Avaliação... DIAGNÓSTICO. 

A avaliação descreve que conhecimentos, atitudes ou aptidões que os 
alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 
determinado ponto de percurso e que dificuldades estão a revelar 
relativamente a outros.  
 

Esta informação é necessária ao professor para procurar meios e 
estratégias que possam ajudar os alunos a resolver essas dificuldades e é 
necessária aos alunos para se aperceberem delas (não podem os alunos 
identificar claramente as suas próprias dificuldades num campo que 
desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com a ajuda do professor e com o 
próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma intenção formativa. 
 

A avaliação proporciona também o apoio a um processo a decorrer, 
contribuindo para a obtenção de avanços significativos. 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Diagnóstica:  

 

 A primeira abordagem, de acordo com Miras e Solé (1996, p.  

 381), contemplada pela avaliação diagnóstica (ou inicial), é a que 

 proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de 

iniciar um processo de ensino/aprendizagem, ou ainda 

 

 

 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Diagnóstica:  

 

  Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1975), busca a determinação da 

presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a 

identificação das causas de repetidas dificuldades na aprendizagem. 

 

 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Diagnóstica:  

 

 A avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face a 

novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens 

anteriores que servem de base àquelas, no sentido de obviar as 

dificuldades futuras e, em certos casos, de resolver situações presentes. 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Formativa:  

 

 A segunda função a avaliação formativa que, conforme Haydt (1995, p. 

17), permite constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos 

pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os 

resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das 

atividades propostas. 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Formativa:  

 

 Representa o principal meio através do qual o estudante passa a 

conhecer seus erros e acertos, assim, maior estímulo para um estudo 

sistemático dos conteúdos. 

 Outro aspecto destacado pela autora é o da orientação fornecida por 

este tipo de avaliação, tanto ao estudo do aluno como ao trabalho do 

professor, principalmente através de mecanismos de feedback. 

 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Formativa:  

  Estes mecanismos permitem que o professor detecte e identifique    

deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações no seu  

trabalho didático, visando aperfeiçoa-lo.  

 Para Bloom, Hastings e Madaus (1975), a avaliação formativa visa  

informar o professor e o aluno sobre o rendimento da aprendizagem no 

decorrer das atividades escolares e a localização das deficiências na 

organização do ensino para possibilitar correção e recuperação. 



Fundamentação teórica... 

• Avaliação Formativa:  

 

  A avaliação formativa pretende determinar a posição do aluno ao longo 

de uma unidade de ensino, no sentido de identificar dificuldades e de 

lhes dar solução. 
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