


Objetivo

Analisar a legislação no que tange a avaliação 

e propor formas de sua aplicação na unidade 

escolar.

Apresentar os principais métodos, conceitos, 

definições e processos avaliativos que são 

necessários na aplicação da ação coordenadora.          

.



https://www.youtube.com/watch?v=vxOA3INGc0U







Diz-se que competência, na educação, é a faculdade de mobilização

de um conjunto de recursos cognitivos como, saberes, habilidades e

informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de

situações. (Perrenoud)

A afirmação acima trata-se de um: 

A) CONCEITO

B) DEFINIÇÃO

C) PROCESSO

D) FUNÇÃO

E) FORMA 

COLEGUINHA AMIGO

COORDENADORES



CERTA A RESPOSTA



QUE PENA 

VOCÊ ERROU!!!



Para entender tudo direitinho você 

deve saber:

a) O que é definição;

b) O que é Conceito; 

c) O que é Processo;  



Para entender tudo direitinho você deve saber:

a) O que é definição;

Do latim definitione, definir, segundo a lógica formal, é dizer ou 

descrever  o que a coisa é em si, com base no gênero próximo e na 

diferença específica.

Exemplo: 

a) Geografia é a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo 

dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas 

causas e relações;

b) Biologia é  a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua 

estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, 

distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si;



Para entender tudo direitinho você deve saber:

a) O que é Conceito;

Vem do  latim conseptus, do verbo concipere, que significa "conter 

completamente", "formar dentro de si", é aquilo que a mente concebe ou 

entende: uma ideia ou noção, representação geral e abstracta de uma 

realidade, o conceito é "um juízo sintético a priori" é uma explicação 

que pode ser contestada, acrescentada, modificada. 

Exemplo: 

a) Pode-se dizer que o campo de reflexão (estudo) da Geografia são 

a sociedade e o espaço. Contanto há um grande destaque ao 

conceito de espaço. O geógrafo Milton Santos conceitua espaço 

como acumulação desigual de tempos.

b) “A Biologia compreende tudo que se prende ao estudo dos seres 

organizados (Letourneau, 1876)



Para entender tudo direitinho você deve saber:

a) O que é processo;

Do latim procedere é um termo que indica a ação de avançar, ir para 

frente (pro+cedere) e é um conjunto sequencial e particular de ações 

com objetivo comum, conjunto das fases sucessivas de um fenómeno 

natural ou de uma operação artificial.

Exemplo: 

a) Fatores Geológicos: como placas tectônicas e vulcanismo são 

processos construtivos de modelagem do ciclo geográfico.

b) O processo de formação do solo ou pedogênese se inicia com o 

intemperismo (processo que altera física e quimicamente as rochas e 

seus minerais) do material de origem dos solos, ou seja, são 

fenômenos físicos, químicos e biológicos que agem sobre o material 

de origem.







Elementos

educaionais

Baseado no processo e 

estrutura

Baseado em 

competências

Força propulsora do 

Currículo

Conteúdo-aquisição de 

conhecimento

Resultado- aplicação do 

conhecimento

Força condutora do 

processo

Professor Aprendiz

Organização e fluxo do 

aprendizado

Hierárquica – professor 

aprendiz 

Não hierárquica-

professor         aprendiz 

Responsabilidade sobre o 

conteúdo

Professor Professor e aprendiz

Objetivo do encontro 

educacional

Aquisição de conhecimento Aplicação de conhecimento

Instrumento típico de 

avaliação

Medidas subjetivas simples Múltiplas 

medidas objetivas

Tipo de avaliação Normo-referenciada, com 

ênfase em seu caráter

somativo

Critério-referenciada, com 

ênfase em seu caráter 

formativo













Você articulou junto aos alunos, comunidade e professores temas e

assuntos que eles gostariam que fossem abordados no bimestre. De posse

dos resultados você os cruzou com as situações de aprendizagem descritas

no Currículo oficial e criou um quadro comparativo, desta forma, a partir dos

temas convergentes e divergentes, você apresentou aos grupos assuntos

que seriam tratados em sala de aula e outros que se transformariam em

projetos com produção de portfolios. Foram destacados três temas, um para

cada grande área do conhecimento, a área de ciências humanas, por

exemplo, assumiu o tema “Datas e eventos importantes para o Bairro” e

incluiu alguns pais de alunos, alunos e colaboradores do ensino superior

local para produzir o projeto. O conteúdo que mais poderá ser impactado

com esse tema é o descrito somente no item:

A) FACTUAL 

B) CONCEITUAL 

C) PROCEDIMENTAL

D) ATITUDINAL 

COORDENADORES

COLEGUINHA AMIGO
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QUE PENA 

VOCÊ ERROU!!!



Mas e daí? 











AGORA!













É um tipo de avaliação somente 

o que esta descrito no item: 

A) INDICADORES EXTERNOS  

B) TRABALHO INDIVIDUAL 

C) SITUAÇÃO APRENDIZAGEM

D) PROVA DIAGNÓSTICA

COORDENADORES

COLEGUINHA AMIGO



CERTA A RESPOSTA



QUE PENA 

VOCÊ ERROU!!!



https://www.youtube.com/watch?v=Y7l3tsnhs-I





















Indicador Educacional é uma medida ou estatística sobre alguma 
dimensão do processo educacional, os principais tipos de Indicadores são:

Indicadores de Resultados, Indicadores de Insumos e Processos, 
Indicadores Compostos. 

Pode-se dizer que é um indicador composto o descrito no item?. 

A) ENCEEJA 

B) ENEM 

C) SARESP 

D) IDEB

COORDENADORES

COLEGUINHA AMIGO



CERTA A RESPOSTA



QUE PENA 

VOCÊ ERROU!!!



Indicadores Educacionais?



Avaliação X Indicadores Educacionais

•Indicadores não são, necessariamente,

avaliações. Enquanto avaliação educacional

exprime julgamento, indicadores podem ter

um caráter mais descritivo. Mas, eles

auxiliam na formação de um juízo avaliativo.

•Embora usualmente chamados de

avaliação, o desempenho de estudantes em

exames padronizados é, mais precisamente,

um indicador de resultado educacional.



Avaliação Educacional 

X

Exames Externos

•Concluir sobre a qualidade de uma escola pode
requerer mais do que os resultados de exames
externos: indicadores de insumos e processos
educacionais, percepções subjetivas obtidas por
visitas in loco, entrevistas etc.

•No entanto, resultados de exames externos são
um dos mais importantes instrumentos para que o
público interessado forme um juízo avaliativo
sobre a qualidade de estudantes, professores,
escolas, programas, políticas ou sistemas
educacionais.



Indicadores Educacionais

•Indicador Educacional:  É uma medida ou 
estatística sobre alguma dimensão do processo 
educacional.

•Principais Tipos de Indicadores:

–Indicadores de Resultados 

–Indicadores de Insumos e Processos

–Indicadores Compostos



Indicadores de Resultados Educacionais 

• Indicadores de resultados educacionais dizem

respeito às realizações educacionais alcançadas

por estudantes, escolas, sistemas educacionais

etc. No caso de estudantes:

– O Montante acumulado (conhecimentos,

habilidades, séries completadas etc.)

– A eficiência (tempo necessário)



Indicadores de Resultados 

Educacionais 

•Duas medidas de interesse

✓Aferir o aprendizado do estudante (medida direta)

✓Aferir a contribuição da escola / curso para o 

aprendizado (medida indireta)



Indicadores de Insumos e Processos 

Educacionais 
• Indicadores de Insumos e processos: titulação dos
docentes, indicadores de infra-estrutura, razão docente-
aluno, método de alfabetização etc.

•Se conhecêssemos precisamente como os resultados
educacionais são produzidos com base nos insumos e
processos utilizados, indicadores de insumos e
processos seriam preferidos. Geram mais informações
sobre o que precisa ser feito.

• Infelizmente, diversos estudos têm apontado para a
fraca correlação entre as variáveis de insumos e
processos usualmente disponíveis e o desempenho dos
estudantes em exames padronizados.



Indicadores Compostos 

•Combinar diferentes dimensões de qualidade ou
desempenho educacional em um único indicador. Nesse
caso é preciso arbitrar pesos para as diferentes
dimensões. (envolve juízo avaliativo sobre o que vale
mais) como o IDEB que combina proficiência com fluxo
escolar

•Se eu tenho diversos indicadores imperfeitos da
qualidade da escola eu posso, ao invés de escolher
entre eles, encontrar uma forma de combiná-los, de
modo a obter um indicador “menos imperfeito”. (não
envolve juízo avaliativo).



E os Indicadores Educacionais da minha 

escola? 





















1) Tipo – Diagnóstico 

2) Instrumento – Lista de exercício

3) Objetivo - processual 

1) Tipo – Somativo

2) Instrumento – Artigo científico

3) Objetivo – Pontual (Final de bimestre) 











De maneira geral ficam assim os alinhamentos 



Mas cada professor tem que fazer tudo 

isso?  Cê ta lôkoooo! 



Proposta de Organização dos 

instrumentos de Avaliação para LP:
Eixos Avaliados por 

bimestre

Possíveis instrumentos Pontuação

Escrita 

Produção textual com o gênero trabalhado

no bimestre. (pode ser usados diferentes

tipos de produção: transcrição, decalque,

reprodução ou autoria).

30 pontos

Leitura 

Leitura oralizada para o professor e leitura

com interpretação textual (informação

explícita e implícita)

30 pontos

Análise e reflexão da 

língua/gramática

Exercício, prova, correção contextualizada

na produção textual. 30 pontos

Oralidade 

Produção de textos orais ou reprodução

oral de textos lidos ou escutados. 10 pontos



https://www.youtube.com/watch?v=UhR8SXhQv6s



Exemplo de instrumento de 

avaliação para produção textual
1º ano/2º ano no início:

Escreva o nome dos animais abaixo:

bobolta hafaotu ablha

nome Estabeleceu 

relação letra/som 

(0 – 15)

Escreveu pelo 

menos  a  1ª letra 

de cada palavra 

corretamente (0 –

5)

Utilizou as regras 

ortográficas já 

estudadas? Quais 

?(0 - 10)

Total (30 pontos)

Maria 10 4 5. Usou o lh, mas 

não o nh.

19 pontos



Exemplo de instrumento de 

avaliação para produção textual
(1º ano/2º ano)

Escreva de memória a 1ª estrofe da 

música “A foca” de Vinícius de Moraes:

A foca

ké ve afoca

Ficafeliz

Époumabola

Noseu nariz.

Escrita: possíveis critérios

Relação 

letra/som 

(1,0)

Segmentaç

ão das 

palavras 

(0,5)

Estrutura do 

texto em 

versos.

(0,5)

Ortografia (r 

no final de 

palavras) 

(0,5)

Transcrição 

coerente da 

música 

(0,5)

Total

3,0 pontos.

0,8 0,2 0,5 0,0 0,5 2,2



Como elaborar os instrumentos 

e estabelecer critérios?

Objetivos e 
habilidades

• O que será avaliado?

• O que é fundamental que meu aluno saiba?

Instrumento 
avaliativo

• Qual o instrumento que pode me mostrar da melhor maneira a 
aprendizagem do meu aluno? Que questões vou elaborar?

• O instrumento atende aos vários níveis de aprendizagem dos alunos? Está 
muito difícil? Está muito fácil?

Critérios de 
avaliação

• Quais os objetivos que tracei para o período? Como eles foram 
trabalhados?

• Os critérios estão contemplando a proposta curricular oficial?



Um exemplo:

Objetivo 
habilidade

• Compreender a idéia da adição e utilizá-la adequadamente na resolução 
de problemas.

Instrumento 
questão

• Exercício/prova/jogo (por exemplo: bingo dos problemas)

Critérios de 
avaliação

• Identificou que o problema é de adição (05 pontos)

• Soube desenvolver uma estratégia de resolução da adição (02 pontos)

• Chegou ao resultado correto do problema (03 pontos)



Análise de Itens



Exemplo de item

Reconhecer a conservação ou

modificação de medidas dos lados,

do perímetro, da área em ampliação

e/ou redução de figuras poligonais

usando malhas quadriculadas.

ENUNCIADO

SUPORTE

COMANDO

ALTERNATIVA

S



Exemplo de item de LP que trata assuntos de outras disciplinas

ENUNCIADO

SUPORTE

ALTERNATIVA

S

COMANDO



Há descritores que podem e devem ser trabalhados em

todas as disciplinas do currículo escolar, assim, todos

estarão contribuindo para o desenvolvimento de

competências e habilidades que são cobrados nas

avaliações externas.

Dis - Inter – trans – multi – pluri – meta/

disciplinaridade?





Os elementos que constituem a educação e por consequência a relação 

ensino e aprendizado,   apresenta duas vertentes, sendo uma baseada nos 

processo e estruturas e outro baseado em competências em habilidades. Ao 

se perceber o elemento desta relação “Objetivo do encontro educacional” qual 

das alternativas  abaixo corresponde respectivamente as duas vertentes 

citadas acima. 

A) Conteúdo e aprendizado  

B) Aquisição de conhecimento e aplicação de conhecimento 

C) Abordagem tradicional e abordagem cognitivista 

D) Avaliação classificatória e avaliação de aprendizado

COORDENADORES

COLEGUINHA AMIGO



CERTA A RESPOSTA



QUE PENA 

VOCÊ ERROU!!!



Elementos

educaionais

Baseado no processo e 

estrutura

Baseado em 

competências

Força propulsora do 

Currículo

Conteúdo-aquisição de 

conhecimento

Resultado- aplicação do 

conhecimento

Força condutora do 

processo

Professor Aprendiz

Organização e fluxo do 

aprendizado

Hierárquica – professor 

aprendiz 

Não hierárquica-

professor         aprendiz 

Responsabilidade sobre o 

conteúdo

Professor Professor e aprendiz

Objetivo do encontro 

educacional

Aquisição de conhecimento Aplicação de conhecimento

Instrumento típico de 

avaliação

Medidas subjetivas simples Múltiplas 

medidas objetivas

Tipo de avaliação Normo-referenciada, com 

ênfase em seu caráter

somativo

Critério-referenciada, com 

ênfase em seu caráter 

formativo
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