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PREZADOS/AS EDUCADORES/AS,

Nosso compromisso com a população maranhense é reafirmado com
ações que favoreçam oportunidades àqueles que mais precisam. Na educação
estamos investindo em programas e projetos desenvolvidos em regime de
colaboração com os municípios, que certamente, com o empenho de todos nós, irão
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
Para tanto temos discutido sobre estratégias de intervenções
pedagógicas para a elevação dos indicadores educacionais, entendendo que para
alcançarmos bons resultados, é fundamental investir na qualificação dos
profissionais das nossas redes públicas de ensino.
Nessa perspectiva, por meio da Secretaria de Estado da Educação
estamos oferecendo, às redes municipais de ensino, a Assessoria Técnico
Pedagógica, pela qual entregaremos a vocês os Cadernos de Orientações
Pedagógicas, como material de estudo para o aperfeiçoamento de suas práticas
escolares junto aos estudantes do nosso Estado.
E estejam certos que continuaremos afirmando no Maranhão a pedagogia
da esperança por uma ESCOLA DIGNA. Pois, como diz Paulo Freire “a alegria não
chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar
e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”.
Assim queremos convidar vocês a ingressarem nesse projeto
acrescentando a boniteza e a alegria própria dos maranhenses, por uma educação
mais digna e de impacto no desenvolvimento social de sua cidade e do nosso lindo
Maranhão. O tempo de hoje é um tempo que vai para além do sonho é um tempo de
procura aguerrida e de alegria de poder construir um futuro melhor para as novas
gerações.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
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APRESENTANDO O PROGRAMA “ESCOLA DIGNA”
O Programa “Escola Digna” nasce de uma decisão política, do Governo
do Estado do Maranhão, que institui o Plano “Mais IDH” por meio do Decreto n⁰
30.612, de 02 de janeiro de 2015, consistindo em uma ação estratégica de combate
à extrema pobreza e de promoção de justiça e cidadania para milhares de
maranhenses excluídos do processo social, cultural e político.
Nessa perspectiva a Secretaria de Estado da Educação, considerando
que o programa vislumbra, garantir à todos (crianças, jovens, adultos e idosos) o
acesso à infraestrutura adequada, ao desenvolvimento de práticas educativas
favoráveis à formação digna de cidadãos livres, conscientes e preparados para atuar
integralmente nas suas comunidades, promove a substituição de escolas de taipa ou
outros espaços certificados como inadequados, por escolas de alvenaria, ofertando,
ainda, Assessoria Técnico-Pedagógica às redes municipais integrantes do
Programa Escola Digna.
A

proposta

é

realizar

formação

continuada

de

gestores/as,

coordenadores/as pedagógicos/as e docentes que atuam na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental regular e na modalidade EJA. A estes profissionais serão
entregues Cadernos de Orientações Pedagógicas, compostos por 3 volumes:
Gestão Escolar, Avaliação da Aprendizagem e Organização Curricular e
Práticas de Ensino para instrumentalizar a qualificação desses profissionais a fim
de impactar na melhoria dos indicadores educacionais, por conseguinte na redução
da pobreza e das desigualdades sociais.
As ações dessa assessoria são orientadas pelos princípios da inclusão
social, do respeito à diversidade, da aprendizagem significativa, do ensino
comprometido com as práticas socioculturais, da formação integral dos estudantes,
do fomento ao protagonismo juvenil e da gestão na perspectiva democrática –
compromisso do “Governo de todos nós”.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – MA
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1 OBJETIVOS, FUNDAMENTOS LEGAIS E PEDAGÓGICOS
A concepção de avaliação, atualmente, supera os limites das
atribuições apenas de notas e/ou conceitos, entendida como parte integrante e
intrínseca ao processo educacional, distanciando-se do mero ato de julgamento
dos sucessos ou fracassos do estudante.
A avaliação da aprendizagem constitui-se, portanto, como uma
atividade que integra as rotinas da prática educativa, tornando-se um valioso
instrumento de busca de informações sobre o desempenho dos estudantes para
garantir a qualidade do ensino.
Nessa concepção, a avaliação da aprendizagem tem caráter mediador
e dialógico, entre professor, estudante e objetos de conhecimento, também
natureza qualitativa e cumulativa.
Na escola, o processo avaliativo tem dois objetivos: auxiliar o
estudante no seu desenvolvimento cognitivo e pessoal e responder à
sociedade pela qualidade do trabalho educativo.
Dessa forma, a avaliação utilizará as seguintes bases normativas:
 Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs
 Diretrizes Curriculares Estaduais - MA
 Lei 9394/96 – fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
 Parecer 05/97 – Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação;
 Parecer 12/97 – CEB/CNE;
 Resolução nº 215/98 – Conselho Estadual de Educação;
 Parecer 15/98 – Câmara de Educação Básica;
 Resolução nº 03/98 – Conselho Estadual de Educação;
 Resolução nº 005/2007 – Conselho Estadual de Educação.
Essas indicações legais são referências nacionais e estaduais para o
processo avaliativo, portanto, orientam a nossa prática escolar.

2 AVALIAÇÃO ESCOLAR
A avaliação educacional pode ser identificada a partir de duas
dimensões: uma interna - avaliação da aprendizagem realizada, sobretudo,
10

pelo/a professor/a, como parte do seu fazer pedagógico, cujo objetivo é verificar
se o estudante aprendeu e outra externa - avaliação do desempenho escolar em
larga escala (MEC/INEP), de natureza sistêmica, realizada por agente externo à
escola, com o objetivo de verificar o que o estudante aprendeu em determinado
período e etapa da educação básica.

2.1 Avaliação da Aprendizagem
Fundamentada nas legislações educacionais vigentes e em estudos
contemporâneos a concepção de avaliação aqui apresentada baseia-se na
perspectiva de um currículo histórico-crítico. Logo, a avaliação da aprendizagem
permeia todo o caminho pedagógico de apreensão dos novos conhecimentos,
tomando como referência a prática social do estudante, devendo ser
compreendida em três dimensões: avaliação inicial, avaliação processual e
avaliação de resultado.
Nesse sentido, a avaliação é inerente ao método de ensino, pois está
presente em todos os momentos do trabalho pedagógico com foco na apreensão
dos saberes na descrição curricular para a etapa de ensino.
Os instrumentos avaliativos (Provas, Seminários, Trabalhos em
grupos...) devem verificar o quê, o quanto e a qualidade das aprendizagens,
saberes e domínios efetivados em processos pedagógicos.

 Avaliação Inicial
Todo processo de desenvolvimento da atividade docente parte da
prática social do estudante. Assim, o/a professor/a deve iniciar sua ação
fazendo, um levantamento da realidade em que estão inseridos, possibilitando
um ambiente de estudo escolar que tenha foco no conhecimento como elemento
fundamental de sua formação intelectual e social.
A avaliação inicial fornece informações aos professores sobre o
desempenho dos estudantes que com base nesse diagnóstico, terão subsídios
suficientes para intervir e tomar decisões no que se refere ao planejamento
pedagógico, pois, segundo Luckesi (2003), o ato de avaliar implica em dois
processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir.
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Faz parte do processo de ensinar e aprender. Sugere-se aqui, porém,
que haja sempre um momento no ano letivo, logo nas primeiras semanas de
aula, destinado ao diagnóstico das aprendizagens anteriores, objetivando
conhecer as condições de aprendizagem dos estudantes, com vistas à
elaboração do plano de ensino anual.


Avaliação Processual
A avaliação deve ser entendida como processo que identifica os

avanços no desenvolvimento do processo de construção da aprendizagem dos
estudantes, determinando a retomada ou a continuidade do ensino. Segundo
Hoffmann (2001), nessa perspectiva, pode-se pensar na avaliação como
mediadora de um processo permanente de troca de mensagens e significados,
como parte do processo de interação dialética, do espaço de encontro e do
confronto de ideias entre o/a professor/a e o estudante, em busca de patamares
qualitativamente superiores de conhecimentos.
A avaliação processual é formativa, possibilita ao/à professor/a
acompanhamento dos avanços e das dificuldades dos estudantes ao longo do
processo.
Nessa

dimensão,

a

avaliação

permite

que

as

intervenções

pedagógicas sejam promovidas no tempo em que as dificuldades ocorrem e, por
isso, evita resultados indesejados.
Essa mediação do/a professor/a possibilitará a ambos a apreensão do
que cada um tem a comunicar ao outro. Quando isso acontece, realiza-se um
momento de avaliação, que se relaciona com a etapa da instrumentalização do
método, em que o/a professor/a sente a realização positiva ou o momento crítico
do seu ensino.
De

acordo

com

o

pensamento

de

Gasparin

(2007),

a

instrumentalização propicia um confronto essencial no processo de ensino e
aprendizagem entre os estudantes e o objeto da sua aprendizagem, por meio da
mediação do educador.
 Avaliação de Resultado
Finalmente, o/a professor/a realiza sua avaliação a partir do trabalho
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desenvolvido com os estudantes e estes avaliarão em que medida o conteúdo
teórico se transformará em ação após ser trabalhado. Este é o momento da
prática social final, ou seja, é o momento da avaliação na prática, em
consonância com a síntese do método didático.
Nesse sentido, a prática social final se efetiva quando há mudança de
comportamento do estudante, ou seja, quando o mesmo se posiciona diante das
problemáticas

cotidianas,

intervindo

positivamente

na

solução

destas

(GASPARIN, 2007).

2.2 Critérios de Avaliação
O/A professor/a deve, ao planejar o processo avaliativo, orientar-se
por critérios de avaliação que norteiem as aprendizagens essenciais e as
competências básicas que o estudante precisa ter desenvolvido ao final de uma
etapa ou ano, almejando prosseguir nos seus estudos. Os critérios de avaliação
são estabelecidos tendo como base as competências e habilidades a serem
desenvolvidas e consolidadas no Ensino Fundamental ou Ensino Médio,
propostos para cada área de conhecimento, assim como as aprendizagens
esperadas constantes das matrizes de cada componente curricular. No entanto,
os critérios de avaliação não devem confundir-se com essas competências e
habilidades.
É importante que a definição desses critérios seja refletida,
coletivamente,

pelos

professores,

supervisores

e

gestores

da

escola,

considerando a realidade de cada sala de aula, uma vez que são relevantes, no
momento de planejar, as experiências de aprendizagem e as atividades
avaliativas.
Nessa premissa, definir critérios significa ter parâmetros democráticos
de apreciação sobre o desempenho dos estudantes, que pode ser expresso sob
a forma de habilidades ou saberes essenciais imprescindíveis para o
prosseguimento em etapas posteriores. Critérios estes, que devem ser
previamente estabelecidos pela equipe pedagógica e apresentados aos
estudantes.
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2.3 Recuperação da Aprendizagem
A recuperação da aprendizagem tem caráter obrigatório, conforme
legislação vigente (LDBN nº 9.394/96), sendo de responsabilidade da escola e
de seus professores. Deve ser desenvolvida

em momentos distintos:

recuperação paralela e recuperação final.
A recuperação paralela ocorre durante o processo, de forma
permanente e não apenas em um momento pontual em sala de aula, devendo
acontecer sempre que o estudante apresentar dificuldades de aprendizagem
durante todo o processo educativo.
A

recuperação

final envolve

um

conjunto

de

procedimentos

pedagógicos intensificados, dirigidos aos estudantes, que, mesmo após serem
submetidos à recuperação paralela, não alcançaram um nível de aprendizagem
satisfatória. A recuperação final será realizada em período fora da carga horária
mínima anual e dos dias letivos e deverá garantir tanto a recuperação de
aprendizagens básicas não consolidadas e que comprometem a construção de
novas aprendizagens,

quanto

a

recuperação

de

noções,

conceitos

e

conhecimentos básicos para a efetivação das aprendizagens em processo de
construção.
2.4 Estratégias e Instrumentos para a coleta de dados da avaliação
Alinhar as práticas avaliativas aos objetivos curriculares exige, no
processo avaliativo, o uso de várias estratégias e instrumentos, pois essa
diversificação possibilita, em diferentes momentos, tanto analisar múltiplas e
distintas habilidades num conjunto de recursos em que o estudante resolva
situações-problema que o faz tanto demonstrar aprendizagens, quanto
desenvolvê-las.
Abaixo,

apresentam-se

algumas

sugestões1

de

estratégias

e

instrumentos avaliativos com suas definições e orientações para a sua utilização.

PROVA OBJETIVA
Definição

Conjunto de perguntas diretas com respostas curtas, admitindo
apenas uma solução possível.

1

Adaptações dos instrumentos publicados na Revista Nova Escola. Disponível em:
http://acervo.novaescola.org.br/formacao/avaliacao-nota-10-424569.shtml.
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Avaliar quanto o estudante apreendeu sobre dados singulares e
Função
específicos do conteúdo.
Verificar se os objetivos cognitivos estão sendo atingidos.
Avalia vários objetos ao mesmo tempo.
Possibilita julgamento rápido e objetivo.
Vantagens
Limita-se ao conteúdo.
Elimina a subjetividade na correção.
Resultados podem virar dados estatísticos.
Não avalia na íntegra as habilidades dos estudantes.
Atenção
Condiciona-os a certa passividade.
Selecionar os conteúdos para elaboração das questões e fazer as
Planejamento chaves de correção.
Elaborar as instruções sobre a forma adequada de responder às
perguntas.
Definir o valor de cada questão e multiplicar pelo número de respostas
Análise
corretas.
Como utilizar Listar os conteúdos que os estudantes precisam aprender.
Ensinar estratégias que facilitem associações, como listas agrupadas
as
por ideias, relações com elementos gráficos e ligações com
informações conteúdos já assimilados.

PROVA DISSERTATIVA
Definição
Função
Vantagens
Atenção
Planejamento
Análise
Como utilizar
as
informações

Conjunto de perguntas que exigem capacidade de estabelecer
relações, de resumir, de analisar e de julgar.
Verificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos,
formular ideias e redigi-las.
Oportunizar a expressão individual dos estudantes.
Verifica a capacidade reflexiva do estudante
Favorece organização de ideias.
Favorece amostra reduzida das aprendizagens adquiridas.
Elaboração de poucas questões com tempo suficiente para que os
estudantes possam refletir, sistematizar e expor seus pensamentos.
Definir o valor de cada questão e atribuir pesos para a clareza das
ideias, para a capacidade de argumentação e para a conclusão.
De acordo com o desempenho, criar experiências e situações
motivacionais que permitam ao estudante sistematizar e expor ideias.
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SEMINÁRIO
Definição
Função

Exposição oral de um estudo sobre determinado tema para um
público-alvo.
Possibilitar a socialização, de forma organizada, do estudo realizado.

Contribui para a aprendizagem do ouvinte e do expositor.
Vantagens
Exige pesquisa, planejamento e organização das informações.
Desenvolve organização de ideias e a oralidade.
Devem-se conhecer as características pessoais de cada estudante
Atenção
para evitar comparações durante a apresentação.
Orientar na delimitação do tema.
Recomendar bibliografia e fontes de pesquisa.
Planejamento Esclarecer sobre os procedimentos apropriados para a apresentação,
bem como tempo e data.
Solicitar relatório individual e/ou em grupo.
Atribuir pesos à organização, à abertura, ao desenvolvimento do
Análise
estudo realizado, aos materiais utilizados e à conclusão.
Estimular a classe a fazer perguntas e emitir opiniões.
Como utilizar
Planejar atividades que auxiliem na sistematização, reorganização e
as
aprofundamento do estudo realizado.
informações

TRABALHO EM GRUPO
Definição
Função

É uma oportunidade de construir coletivamente o conhecimento.
Desenvolver o espírito colaborativo e a socialização.

Possibilita o trabalho em classes numerosas e minimiza o tempo na
abrangência de diversos conteúdos.
Devem-se conhecer as características pessoais de cada estudante
Atenção
para evitar comparações durante a apresentação dos trabalhos.
Propor atividades diferenciadas que se relacionem com o conteúdo a
ser trabalhado.
Planejamento Indicar fontes de pesquisa.
Definir os procedimentos necessários para a conclusão e
apresentação dos trabalhos.
Observar a participação e a colaboração, atribuindo valores às
Análise
diversas etapas do processo e ao produto final.
Como utilizar
De acordo com o observado, organizar atividades específicas em que
as
a participação e a colaboração sejam consolidadas.
informações
Vantagens
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DEBATE
Definição
Função
Vantagens

Discussão em que os estudantes expõem seus pontos de vista a
respeito de determinado assunto.
Possibilitar a defesa de uma opinião fundamentada em argumentos
consistentes.
Desenvolve a habilidade de argumentação, da oralidade e da escuta.

Deve-se estimular a participação de todos, não apontar vencedores,
Atenção
pois o fluxo de informações entre as pessoas é fundamental no seu
desenvolvimento.
Definir o tema. Orientar a pesquisa prévia. Delimitar o tempo.
Estabelecer as regras e os procedimentos.
Planejamento Indicar os recursos a serem utilizados no desenvolvimento dos
trabalhos, como: apresentação de relatórios sobre o tema discutido e
filmagens para discussão e análise posterior.
Estabelecer pesos para a pertinência da intervenção, a adequação do
Análise
uso da palavra e a obediência às regras combinadas.
Como utilizar Analisar, juntamente com estudantes, o filme e os relatórios a partir de
as
roteiro previamente elaborado.
informações Destacar as dificuldades e os momentos positivos.
RELATÓRIO OU PRODUÇÕES INDIVIDUAIS
Definição
Função
Vantagens
Atenção

Planejamento

Análise
Como utilizar
as
informações

Texto produzido pelo estudante depois de atividades práticas ou
projetos temáticos.
Averiguar se o estudante adquiriu conhecimento e se conhece
estruturas de texto.
Avalia o real nível de apreensão de conteúdos depois de atividades
coletivas ou individuais.
Evitar o julgamento da opinião do estudante.
Definir o tema e orientar a turma sobre a estrutura apropriada
(introdução, desenvolvimento, conclusão e outros itens que julgar
necessários, dependendo da extensão do trabalho);
Definir o melhor modo de apresentação e o tamanho aproximado.
Estabelecer pesos para cada item que for avaliado (estrutura do
texto, gramática, apresentação).
Caso algum estudante apresente dificuldade em itens essenciais, crie
atividades específicas, indique bons livros e solicite mais trabalhos
escritos. “Só se aprende a escrever escrevendo”.
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AUTOAVALIAÇÃO
Análise oral ou escrita, em formato livre, que o estudante faz do
próprio processo de aprendizagem.
Fazer o estudante analisar suas aptidões e atitudes, pontos fortes e
Função
fracos.
O estudante torna-se sujeito do processo de aprendizagem, adquire
Vantagens
responsabilidade sobre ele, aprende a enfrentar limitações e a
aperfeiçoar potencialidades.
O estudante, para se autoavaliar, precisa sentir que há um clima de
Atenção
confiança entre o professor e ele e que esse instrumento será usado
para ajudá-lo a aprender.
Fornecer ao estudante um roteiro de autoavaliação.
Definir as áreas sobre as quais o estudante deve discorrer.
Planejamento Listar habilidades e comportamentos.
Pedir ao estudante para indicar em que se considera apto e em que
precisa de reforço.
Usar esse documento ou depoimento como uma das principais fontes
Análise
para o planejamento dos próximos conteúdos.
Como utilizar Ao tomar conhecimento das necessidades do estudante, sugira
as
atividades individuais ou em grupo para ajudá-lo a superar as
informações dificuldades.
Definição

PORTFÓLIO
Coleção e organização de trabalhos diversificados, produzidos
Definição

durante um determinado período de tempo por cada estudante ou
grupo de estudantes.
Reforçar a comunicação e a interação entre professor/a e

Função

estudante, dado ao acompanhamento contínuo por parte do/a
professor/a.

Vantagens

Corresponsabilizar o estudante no processo de avaliação.
Valorizar as capacidades individuais e coletivas dos estudantes.
Monitorar o desenvolvimento dos conhecimentos, competências e
atitudes dos estudantes.
Cultivar, no estudante, o hábito de refletir criticamente sobre a sua
aprendizagem.
Desenvolver a criatividade e o interesse pela pesquisa,
multiplicando o acesso a novas formas de comunicação.
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Exige planejamento e organização rigorosos.
Exige definição clara de critérios de construção e avaliação.
Atenção

Pode não garantir uma avaliação autêntica, participativa e
reflexiva, podendo tornar-se facilmente pastas com meras
coleções de trabalhos.
Orientar na construção dos elementos que compõem um portfólio,
como: capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, sumário,
introdução, desenvolvimento e conclusão.

Planejamento

Definir quais atividades constarão no portfólio (atividades
extraclasse, relatórios, pesquisas de campo, pesquisas dirigidas
na internet, pesquisas diversas, pequenos comentários escritos
sobre uma visita de estudo ou um filme educativo, trabalhos
individuais ou de grupo, resoluções dos exercícios, dentre outros).

Análise

Definir o valor para a organização, para a apresentação, para a
seleção e a diversidade dos trabalhos.
Analisar juntamente com o estudante as principais dificuldades

Como utilizar as
informações

encontradas nas atividades contidas no portfólio.
Planejar atividades que auxiliem na sistematização, reorganização
e aprofundamento das atividades em que o estudante obteve
dificuldades.

Assista ao vídeo: O PAPEL DA AVALIAÇÃO NA
APRENDIZAGEM
https://www.youtube.com/watch?v=NyV47Ty3JzA
Depois da leitura dos capítulos 03 e 04 do Caderno de
Avaliação e de assistir ao vídeo – “O papel da avaliação na
aprendizagem”, vamos refletir um pouco mais.

MINHA PRÁTICA AVALIATIVA à luz dos instrumentos
 Ajuda-me perceber se os estudantes não só atingiram a
média mínima exigida, mas também se compreenderam e
interpretaram os conhecimentos trabalhados?
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 Proporciona-me informação para planejar programas ou
ações individualizadas, favorecendo a melhoria e ampliação do
trabalho pedagógico junto aos estudantes?
 Obriga-me a revisar o plano de ensino, no sentido de
retornar a alguns aspectos que já se tinham como “superados”,
ou ajustar melhor o tempo, utilizar melhor os recursos...
Em minha prática avaliativa:
 Tenho experienciado situações de autoavaliação junto às
turmas em que atuo?
 Procuro desenvolver diferentes formas de registro avaliativo
para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos
estudantes ao longo do ano?
 Quais instrumentos são mais pertinentes aos propósitos
avaliativos dos estudantes?
 Diante de cada instrumento avaliativo, como defino os
critérios relativos a cada atividade proposta?
 Tenho preferência por um tipo de instrumento? Qual? Por
que utilizo com mais frequência esse instrumento?
 Como vejo a PROVA enquanto instrumento avaliativo?
 Como articulo as três dimensões (diagnóstica, formativa e
somativa) da avaliação na minha prática cotidiana?
 O que poderia ser mudado em minha prática avaliativa?

3 DA AVALIAÇÃO POR ETAPA DE ENSINO
3.1 Prática avaliativa na Educação Infantil *
Nas instituições de Educação Infantil, a avaliação tem
características diferenciadas, devendo incidir sobre toda a
prática pedagógica, ou seja, a atuação dos profissionais, o
espaço e o tempo garantidos, a disponibilidade dos materiais,
as atividades propostas, a brincadeira e as interações entre as
crianças, que irão refletir-se diretamente em sua aprendizagem.
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Conforme estabelecido pela Lei 9394/96, a avaliação nessa etapa de
ensino deve ter a finalidade de suscitar uma reflexão sobre o trabalho realizado,
não tendo o caráter de promoção, classificação ou retenção. Para tanto, a
observação e o registro se constituem instrumentos fundamentais para o
acompanhamento do desenvolvimento das crianças, tanto nas questões
individuais como nas coletivas.
Para compreender melhor esse processo, a observação deve ser
sistemática e permanente, em momentos diversificados do cotidiano escolar,
fazendo uso de várias formas de registro (relatórios, fotografias, filmagens,
portfólio com as produções das crianças etc.). Esses registros devem compor um
dossiê para cada criança, que ficará disponível na instituição até a conclusão da
etapa, podendo ser utilizado por ocasião de sua entrada no Ensino Fundamental.

3.2 Prática Avaliativa nos anos iniciais (1º ao 5º ano)
Neste caderno, apresentaremos a prática avaliativa nos anos iniciais
do Ensino Fundamental em duas etapas, sendo a primeira referente aos três
primeiros anos iniciais e a segunda referentes ao 4º e 5º anos.
3.2.1 Sistema de Ciclo nos três anos iniciais do Ensino Fundamental
O sistema de ciclo nos três primeiros anos do Ensino
Fundamental possibilita a adoção do regime de progressão
continuada, na qual o estudante avança em seu percurso escolar
em razão de ter se apropriado, pela ação educativa, de novas formas de pensar
e agir.
No sistema de ciclo, a avaliação é predominantemente qualitativa,
construída no cotidiano escolar. Nesse contexto, o/a professor/a deve registrar
em fichas próprias os avanços e dificuldades que o estudante apresentar nas
diversas áreas de conhecimento.
Considerando o acompanhamento individual discente, expresso nas
fichas de acompanhamento da aprendizagem que serão adotadas, o número de
estudantes nas turmas do ciclo deverá ser de, no máximo, 25 crianças.
A objetividade do registro permite que se faça, no processo ensino e
aprendizagem, a intervenção pedagógica necessária. Por essa razão, os
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pareceres emitidos pelo/a professor/a deverão ser descritos de maneira simples
e concisa, na intenção de descrever elementos que possibilitem o construir e o
reconstruir do processo educativo.
Instrumentos avaliativos como provas, trabalhos, atividades, devem
continuar existindo. Contudo, os professores deverão acompanhar atentamente
todo o percurso do estudante, considerando os conhecimentos prévios,
valorizando aqueles construídos na escola, observando o modo como foram
elaborados e, fundamentalmente, diagnosticando o nível de desenvolvimento de
leitura e escrita.
Dessa forma, terão condições de acompanhar de perto o crescimento
do estudante, planejando aulas com novas estratégias que oportunizem a
recuperação da aprendizagem.
Na figura abaixo, apresenta-se como sugestão um modelo de ficha
utilizada para registro da avaliação da leitura e escrita dos estudantes.

FICHA DE REGISTRO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA ESCRITA
/ LEITURA2
HIPÓTESE DE ESCRITA/LEITURA
AV. INICIAL
1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
Nº ESTUDANTE
SS SC
SS SC
SS SC
PS
SA A PS
SA A PS
SA A
VS VS
VS VS
VS VS
1
2
No preenchimento da ficha acima, devem ser utilizadas as legendas,
conforme o eixo de escrita/leitura, a saber:

ESCRITA
LEGENDA
(HIPÓTESE)
PRÉ-SILÁBICA

PS

BREVE DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE ESCRITA
A escrita do estudante não estabelece correspondência
entre segmentos do falado e do escrito;
Supõe que a escrita é uma forma de desenhar os objetos.

2

A Ficha de Registro (Acompanhamento) da Avaliação Continuada da Escrita / Leitura tem como
referência FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto
Alegre: Art Med, 2008.
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SILÁBICA SEM
VALOR SONORO

SSVS

SILÁBICA COM
VALOR SONORO

SCVS

SILÁBICA ALFABÉTICA

SA

ALFABÉTICA

A

A escrita do estudante supõe que basta uma letra para
representar cada sílaba que compõe a palavra. Demonstra
ainda não conhecer o valor sonoro convencional das letras
porque a letra que utiliza para representar cada sílaba não
faz parte dela.
A escrita do estudante supõe que basta apenas uma letra
para representar cada sílaba que compõe a palavra.
Demonstra conhecimento do valor sonoro convencional
das letras, porque a letra que usa para representar cada
sílaba de fato é parte dela (mesmo que apresente um ou
outro erro).
Escrita em que o estudante ora usa uma letra para
representar sílaba, ora usa mais do que letra para
representá-la. Estas escritas apresentam o valor sonoro
convencional, ainda que com erros.
Escrita correta das palavras ainda que com erros
ortográficos e eventualmente algum tipo de troca de letras.
O estudante descobriu que as letras representam os
fonemas e não as sílabas.

Nessa perspectiva, o conhecimento das hipóteses da escrita e leitura
não deve transformar-se em um recurso para categorizar os estudantes, mas
sim estar a serviço de um planejamento de atividades que considerem as
representações dos estudantes e atendam às suas necessidades de
aprendizagem.
3.2.1.1 Registros Parciais e Conclusivos3
Em cada semestre letivo, o/a professor/a deve registrar, em fichas de
acompanhamento,

o

processo

de

desenvolvimento

das

capacidades

trabalhadas. O registro deve possibilitar a progressão das aprendizagens do
estudante, com fins à orientação do planejamento e demais encaminhamentos
pedagógicos, utilizando conceitos nos registros parciais e globais.
Cada conceito deve representar ajuizamentos qualitativos sobre o
desempenho do estudante com vistas à superação de dificuldades, conforme a
descrição abaixo:

3

A estruturação das Fichas de Registros Parciais e Conclusivos tem como referência o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, 2001.
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CONCEITO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

NÃO DESENVOLVIDO

ND

Capacidade trabalhada pelo/a professor/a e que
não foi minimamente desenvolvida pelo estudante,
ficando apenas no nível de conhecimento prévio.

PD

Capacidade em fase de desenvolvimento pelo
estudante, necessitando de retomadas por parte
do/a professor/a.

EM PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIDO
SATISFATORIAMENTE

DS

Capacidade desenvolvida pelo estudante segundo
seu nível de aprendizagem no currículo escolar,
considerada satisfatória pelo/a professor/a.

Em cada ano letivo, os estudantes deverão ter dois momentos de
registros parciais envolvendo conceitos e sínteses ao final de cada semestre,
com registros descritivos. A Ficha de Registro Parcial de Aprendizagem das
Capacidades será organizada, em Caderno de Registro, por turma e área de
conhecimento como no modelo a seguir:

Beni

Dóris

Jonas

Júlia

Lino

José

Max

Nº DO ESTUDANTE
Escreve o próprio nome.
Reconhece as letras do
alfabeto por seus nomes.
Diferencia letras de números
e outros símbolos.
Utiliza letras na escrita das
palavras.
Escreve palavras
estabelecendo algumas
correspondências entre
letras e seu valor sonoro,
mesmo omitindo, mudando a
ordem ou trocando letras.
Escreve palavras com
diferentes estruturas
silábicas, atendendo a

Alice

ESTUDANTE

Ana

SUGESTÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO LÍNGUA PORTUGUESA DO
1º ANO4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

10

11

12

13

14

A Ficha de Acompanhamento “Língua Portuguesa do 1º ano”, elaborada tendo como
referência o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 2015
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15

algumas convenções
ortográficas.
Lê palavras formadas por
diferentes estruturas
silábicas.
Lê textos de gêneros e
temáticas familiares em voz
alta.
Compreende textos de
gêneros, temáticas e
vocabulários familiares.
Identifica repetições e
substituições que contribuem
para a coerência e a coesão
textual.
Produz textos escritos de
gêneros, temáticas e
vocabulários familiares.
Participa de situações
produzindo e
compreendendo textos orais
de gêneros e temáticas
familiares.
Descreve personagens,
objetos e situações diversas
de acordo com o contexto.
Assinatura
do
_____/_____/_____

Professor/a

__________________________

Data:

Para cada semestre letivo, é importante que o/a professor/a utilize
instrumento para o registro descritivo do desempenho do estudante por área de
conhecimento, elaborados após o ajuizamento de valor, ao final de cada
semestre. Com destaque para o desempenho do estudante na leitura e na
escrita, no desenvolvimento das capacidades e no desempenho global dos
estudantes.
Os registros semestrais serão organizados em uma síntese global por
área de conhecimento, que subsidiarão o Relatório Anual de Desempenho do
estudante, sendo elaborados a partir das avaliações diagnósticas, dos conceitos
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e sínteses parciais do desenvolvimento das capacidades dos estudantes ao
longo do ano letivo, contemplando todas as áreas.
Essa síntese subsidiará a avaliação diagnóstica do ano letivo
seguinte, devendo constar em histórico escolar e boletins, em caso de
transferência.
SUGESTÃO DE RELATÓRIO ANUAL DESEMPENHO DO ESTUDANTE
20____5
Nº ________
NOME DO
ESTUDANTE:______________________________________________
ANO: ________________

TURMA: ___________

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

PROGRESSÃO CONTINUADA

NÚMERO DE FALTAS

PD ( ) PEP ( ) PAE ( ) RC ( )

1º sem: _______ 2º sem: ________

Assinatura
do/a
_________________________________________________
Data: _____/_____/ ______
Assinatura
do
_________________________________________________

Professor/a:

Diretor:

A Ficha de Acompanhamento da Produtividade Anual deve ser
preenchida com base nas sínteses conclusivas sobre o desempenho nas áreas
de conhecimento e um relatório anual de desempenho no final do ano letivo. Os
5

A estruturação da Ficha de Acompanhamento Individual do Estudante teve como referência o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, 2001.
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casos de transferência, abandono e outros devem constar no campo
OBSERVAÇÃO com a respectiva data.

SUGESTÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUTIVIDADE
ANUAL6
ANO:

TURMA:

Nº

1° ANO/2° ANO/3º ANO OBSERVAÇÃO
PD PEP PAE Nº Faltas

NOME DO ESTUDANTE

01
02
03
Assinatura do Professor/a: _________________________

Data: _____/______/________

3.2.1.2 Progressão Continuada
No sistema em ciclo, há progressão continuada do 1º para o 2º ano e
deste para o 3º, com a intenção de ampliar o tempo necessário à alfabetização
do estudante e garantir sua aprendizagem. Ao final do 3° ano, o estudante que
não tiver desenvolvido as habilidades previstas para o ciclo e não estiver dentro
dos parâmetros esperados para o ingresso no 4º ano do Ensino Fundamental,
ficará retido.
Ao final do 3º ano, a progressão direta ou retenção será definida a
partir da Nota/Conceito Anual dos estudantes, bem como a sua frequência, para
que o professor do 4º ano do Ensino Fundamental encaminhe o trabalho
pedagógico e defina as situações de aprendizagem a serem adotadas.
Progressão Direta (PD) – acontece quando o estudante desenvolve
as habilidades satisfatoriamente, sendo promovido do Ciclo de Aprendizagem
Inicial para o 4º ano do Ensino Fundamental.
Progressão com Encaminhamento Pedagógico (PEP) – ao final do
ciclo, quando o estudante apresentar algumas dificuldades, será promovido com
um

plano

contendo

encaminhamentos

pedagógicos

que

deverão

ser

desenvolvidos nos anos seguintes pelo/a professor/a.

6

A estruturação da Ficha de Acompanhamento da Produtividade Anual teve como referência o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA.
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Progressão com Apoio Especializado (PAE) – destinada aos
estudantes da Educação Especial. A progressão ocorre com acompanhamento
de especialistas, em horários alternativos, segundo a necessidade de cada um,
com vistas à superação das dificuldades existentes.
Retenção no Ciclo (RC) – no decorrer do ciclo, há somente uma
hipótese de retenção, que ocorre quando a frequência do estudante for inferior
ao percentual exigido em Lei (75%), pois sua aprendizagem fica comprometida.
Ao final do ciclo, a retenção ocorrerá quando o estudante apresentar muitas
dificuldades no desenvolvimento das capacidades previstas para o último ano do
ciclo, e/ou uma frequência abaixo do percentual mínimo de 75%.
Uma possibilidade para avaliação do alcance das
aprendizagens essenciais no campo de Língua Portuguesa e
Matemática no terceiro ano é a aplicação de avaliação que
contemple as habilidades descritas na Avaliação Nacional da
Alfabetização.

A retenção no ciclo não poderá exceder o período de um ano, com a
previsão de acompanhamento pedagógico intenso e contínuo. Para tanto, o/a
professor/a, a partir de uma avaliação diagnóstica, deverá elaborar um plano de
apoio, com estratégias diversificadas, direcionadas à superação das dificuldades
específicas, a fim de garantir a sua aprendizagem.
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Sugestão de Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).
FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS DESCRITORES DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO – ANA – 3º ANO7
Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

01
02
03
Assinatura do Professor/a: _________________________

7

Data: _____/______/________

As Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Avaliação Nacional da Alfabetização têm como referência o Documento Básico da ANA.2013
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Produzir um texto a partir de
uma situação dada

Grafar palavras com
correspondências regulares
diretas

Estabelecer relações entre
partes de um texto marcadas por
elementos coesivos

Identificar o assunto de um texto

ESCRITA
Realizar inferências a partir da
leitura de textos que articulem a
linguagem verbal e não verbal

Realizar inferências a partir da
leitura de textos verbais

Compreender os sentidos de
palavras e expressões em textos

Localizar informações explícitas
em textos

Reconhecer a finalidade do texto

Nome do estudante

Ler palavras com estrutura
silábica não canônica

Nº

Ler palavras com estrutura
silábica canônica

LEITURA

Grafar palavras com
correspondências regulares
contextuais entre letras ou
grupos de letras e seu valor
sonoro

Professor/a: ______________________________________

Nº
Nome do estudante
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Assinatura do Professor/a: ___________________________________

01
02
03

Data: _____/______/________

H10. Resolver problemas que
envolvam as ideias da divisão.

H9. Resolver problemas que
envolvam as ideias da
multiplicação.

H8. Calcular adições e
subtrações.

H7. Resolver problemas que
demandam as ações de
comparar e completar
quantidades.

H6. Resolver problemas que
demandam as ações de
juntar, separar, acrescentar e
retirar quantidades.

H5. Compor e decompor
números.

H4. Comparar ou ordenar
números naturais

Professor/a: ______________________________________

H3. Comparar ou ordenar
quantidades pela contagem
para identificar igualdade ou
desigualdade numérica.

H2. Associar a denominação
do número à sua respectiva
representação simbólica.

H1. Associar a contagem de
coleções de objetos à
representação numérica das
suas respectivas quantidades.

Escola: _________________________________________________________________________________________________

Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________

Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

Eixo Numérico e Algébrico

Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________

H18. Identificar
informações
apresentadas em
gráficos.

H17. Identificar
informações
apresentadas em
tabelas.

Eixo de Tratamento da
Informação
H16. Ler resultados
de medições.

H15. Identificar,
comparar, relacionar
e ordenar tempo em
diferentes sistemas
de medida.

H14. Identificar e
relacionar cédulas e
moedas.

Eixo de Grandezas e Medidas
H13. Comparar e
ordenar
comprimentos.

Nome do estudante

Eixo de Geometria
H12. Reconhecer as
representações de
figuras geométricas
espaciais.

Nº

Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

H11. Identificar figuras
geométricas planas.

Professor/a: ______________________________________

01
02
03
04
Assinatura do Professor/a: ___________________________________

Data: _____/______/________

Estas fichas destinam-se aos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental e devem ser preenchidas pelo/a
professor/a, logo no início do ano letivo, a fim de se obter o diagnóstico de cada estudante para que se possam fazer as possíveis
intervenções. Essas mesmas fichas serão preenchidas após cada período de avaliação com vistas à superação das
aprendizagens.
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3.2.2. Procedimentos Avaliativos Comuns para o Ensino Fundamental (4º e 5º Anos)

A sistemática de avaliação para 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental

adota

os

seguintes

procedimentos

acerca

da

elaboração e registro da documentação docente no que concerne ao
processo avaliativo.
 O ano letivo compreenderá, para registro das avaliações, quatro
períodos, sendo que cada um terá, no mínimo, duas atividades avaliativas
para os componentes curriculares com carga horária de até 80 horas e,
no mínimo, três para os componentes curriculares com carga horária
acima de 80 horas.
 Cada

atividade

avaliativa

deverá

ser registrada

numa

escala

progressiva de notas de 0,0 a 10,0 (zero a dez).
 A nota inferior a 6,0 (seis) indicará que o estudante não atingiu as
aprendizagens essenciais necessárias.
 A nota 6,0 (seis) corresponderá ao alcance das aprendizagens
essenciais.
 A nota superior a 6,0 (seis) representa graus de aprendizagens
superiores às aprendizagens essenciais.
 O/A professor/a deverá utilizar diversos instrumentos avaliativos:
projetos, provas, exercícios, debates, trabalhos em grupo, pesquisa
bibliográfica, relatórios, autoavaliação, seminário, feiras e gincanas
culturais e esportivas, observações e outros incluídos no planejamento
escolar.
 Os registros dos resultados da avaliação da aprendizagem deverão ser
feitos no Diário de Classe.
 Os avanços do desempenho dos estudantes deverão ser registrados
em Boletim Individual do Estudante e em fichas de acompanhamento
(modelos abaixo).

32

a) Sugestão de Ficha de Acompanhamento da Aprendizagem
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM8
(4º e 5º Ano do Ensino Fundamental)

01

ALINE

X

X

INDISCIPLINADO

FALTOSO

Aspectos de Conduta/Disciplina/Encaminhamentos

ENS REL

ART

ED FIS

GGF

HST

CNC

BAIXO DESEMPENHO

MTM

NOME

PRT

Nº

DÉFICIT
DE ATENÇÃO/
conversa

X

CONDUTA/
ASPECTO
REQUER
ATENÇÃO

ENCAMINHAMENTOS
Inserir Código*

1

Códigos para encaminhamentos: 1. Família 2. Reforço/ Apoio 3. Educação Especial 4. Conselho Tutelar 5. GEAP
6. CRAS 7. FICAI

8

A Ficha de Acompanhamento da Aprendizagem (4º e 5º Ano do Ensino Fundamental), elaborada pela Supervisão de Avaliação Educacional –

SUAVE/SAE/SEDUC.
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b) Sugestão de Ficha de Registro do Período Letivo de Avaliação da
Aprendizagem.
FICHA DE REGISTRO DO PERÍODO LETIVO DE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM9
(4º e 5º Ano do Ensino Fundamental)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Nº

Estudante

01

1º Período

Língua Portuguesa
A1

A2

A3

A4

NP

REC

Andréa

7,0

8,0

9,0

8,0

8,0

02

Carlos

-

10,0

4,0

8,0

5,5

7,5

03

Flávio

6,0

4,0

5,0

6,0

5,5

5,5

04

Paula

5,0

7,0

7,0

8,0

7,0

OBSERVAÇÕES:
 No modelo, exemplifica-se como pode ser registrado o resultado das
atividades avaliativas realizadas durante o processo de ensino em cada
período;
 A média aritmética das atividades avaliativas (A1, A2, A3 e A4)
resultará na nota do período;
 Em cada período, é obrigatória a realização de mais de uma atividade
avaliativa, conforme a carga horária dos componentes curriculares;
 A nota de cada período será obtida por meio da média aritmética das
atividades avaliativas realizadas pelo/a professor/a;
 A realização da Recuperação ao final de cada Período direito que deve
ser assegurado ao estudante que não atingir a nota mínima estabelecida
na rede de ensino, independentemente do número de componentes
curriculares;

9

A Ficha de Registro do Período Letivo de Avaliação da Aprendizagem (4º e 5º Ano do Ensino
Fundamental), elaborada pela Supervisão de Avaliação Educacional – SUAVE/SAE/SEDUC.
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c) Sugestão de Ficha de Registro Final de Avaliação da Aprendizagem.
FICHA DE REGISTRO FINAL DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM10
(4º e 5º Ano do Ensino Fundamental)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Ano Letivo: ____________
LÍNGUA PORTUGUESA

NOTA REC. NOTA SITUAÇÃO
Nº ESTUDANTE NOTA NOTA NOTA NOTA
ANUAL FINAL FINAL FINAL
1º P 2ºP 3º P 4ºP
01

Bianca

8,0

8,0

7,5

8,5

8,0

02

Danilo

7,5

6,0

3,0

5,0

5,5

03

Letícia

6,0

4,5

5,0

6,0

5,5

04

Maurício

9,0

8,5

9,0

8,5

2,5

4,0

3,5

1,5

05 Rosângela

8,0

A

7,0

7,0

A

3,5

5,5

R

9,0

9,0

A

3,0

3,0

R

OBSERVAÇÕES:
 A Nota Anual do estudante será obtida por meio da média aritmética
dos 04 (quatro) períodos, em cada Componente Curricular;
 O estudante que:
Obtiver Nota Anual igual ou superior a media estabelecido pela rede de
ensino, será aprovado. ;


Não obtiver 75% (setenta e cinco por cento) da frequência do total da
carga horária de todos os componentes curriculares não será
promovido (LDB; Parecer CNE/CEB nº 21/2007, aprovado em 08 de
agosto de 2007);



Não alcançar a nota mínima satisfatória na Recuperação Final ficará
retido no ANO que está cursando.
Uma possibilidade para avaliação do alcance das
aprendizagens essenciais no campo de Língua Portuguesa e
Matemática ao final do 5º ano do Ensino Fundamental é a
aplicação de avaliação que contemple as habilidades
descritas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(ANRESC), também conhecida como Prova Brasil.

10

A Ficha de Registro Final de Avaliação da Aprendizagem (4º e 5º Ano do Ensino Fundamental),
elaborada pela Supervisão de Avaliação Educacional – SUAVE/SAE/SEDUC.2016
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Uma possibilidade para avaliação do alcance das aprendizagens
essenciais no campo de Língua Portuguesa e Matemática ao final do 5º ano do
Ensino Fundamental é a aplicação de avaliação que contemple as habilidades
descritas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), também
conhecida como Prova Brasil.

Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Prova Brasil.

Estas fichas destinam-se aos estudantes do 5º ano do Ensino
Fundamental e devem ser preenchidas pelo/a professor/a, logo no início do ano
letivo, a fim de se obter o diagnóstico de cada estudante para que se possam fazer
as possíveis intervenções. Essas mesmas fichas serão preenchidas após cada
período de avaliação com vistas à superação das aprendizagens.

36

SUGESTÕES DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS DESCRITORES DA
AVALIAÇÃO NACIONAL DO RENDIMENTO ESCOLAR – ANRESC – (Prova
Brasil) 5º ANO 11
Escola: _____________________________________________________________
Gestor(a) ___________________________________________________________
Ano: ____ Ano de Escolaridade: ____ Turma: ___ Nº de estudantes da turma:_____
Nº de estudantes avaliados: ____________ Turno: __________________________
Professor/a:Coordenador/Supervisor/a:

LEGENDA

11

As Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar ANRESC têm como base Matrizes de Referência, Temas, Tópicos e Descritores- Brasília 2011.
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Escola: ____________________________________________________________
Gestor(a) ___________________________________________________________
Ano: ____ Ano de Escolaridade: ____ Turma: ____ Nº de estudantes da turma:____
Nº de estudantes avaliados: ____________ Turno: __________________________
Professor/a:__________________________________________________________
Coordenador/Supervisor/a: _____________________________________________
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Escola: ____________________________________________________________
Gestor(a) ___________________________________________________________
Ano: ____ Ano de Escolaridade: ____ Turma: ____ Nº de estudantes da turma:____
Nº de estudantes avaliados: ____________ Turno: __________________________
Professor/a:__________________________________________________________
Coordenador/Supervisor/a: _____________________________________________
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3.2.2.1 Recuperação da Aprendizagem
A recuperação da aprendizagem constitui-se por um conjunto de
estratégias cujo objetivo é recuperar as aprendizagens essenciais que não foram
assimiladas pelo estudante. Portanto, a recuperação tem como foco a aprendizagem
e não simplesmente a recuperação de notas. Os professores, com vistas à
superação das dificuldades dos estudantes do Ensino Fundamental, devem efetivar
esse processo por meio da Recuperação Paralela e da Avaliação Final.
3.2.2.2 Recuperação Paralela
A Recuperação Paralela está inserida no trabalho pedagógico realizado
no cotidiano escolar, ou seja, no desenvolvimento das aulas regulares, e decorre da
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por intervenções
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Estratégias sugeridas para a Recuperação Paralela:
 Aulas de revisão;
 Atividades e pesquisas;
 Exercícios e trabalhos extras;
 Atividades diversificadas que retomem conteúdos não assimilados;
 Trabalho com técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações,
leituras, organização acadêmica etc.
O/A professor/a deve utilizar novas abordagens dos conteúdos básicos
estudados, sendo a nota uma consequência da aprendizagem do estudante.
 O estudante será reavaliado por meio de um único instrumento, o qual
valerá 10,0 (dez) pontos. O resultado dessa avaliação, quando for
superior à nota do período, a substituirá;
 Esse novo resultado será obrigatoriamente registrado no diário de
classe, no campo destinado ao registro da Recuperação.
3.2.2.3 Recuperação Final

Caracteriza-se por ser um direito do estudante e
constitui-se

em

nova

conteúdos estudados.
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oportunidade

de

aprendizagem

dos

Deve-se considerar que:
 A Recuperação Final será realizada quando o estudante apresentar
Nota Anual igual ou superior a 3,5 e inferior a 6,0;
 O estudante terá direito à Recuperação Final independentemente do
número de componentes curriculares, conforme Parecer nº 12/97
CNE/CEB;
 O estudante que não obtiver 75% (setenta e cinco por cento) da
frequência mínima do total da carga horária prevista para o ano letivo
não terá direito à Recuperação Final, ficando automaticamente retido;
 A Recuperação Final será precedida de uma semana de aulas
presenciais a ser realizada imediatamente após, o término dos 200
(duzentos) dias letivos;
 A escola elaborará um calendário específico em que conste o horário
da semana de aulas presenciais e o horário da semana de realização
das provas;
 A equipe pedagógica deverá dar ciência aos professores e estudantes
sobre o calendário da Recuperação Final, além de afixá-lo em local
visível e de fácil acesso;
 O estudante deverá frequentar, obrigatoriamente, a semana de aulas
presenciais;
 As

aulas

presenciais

devem

englobar

conteúdos

prioritários

trabalhados no transcurso do ano letivo, cabendo ao professor definir
os critérios de sua seleção.
 O/A professor/a deve entregar à Supervisão Escolar o plano
pedagógico dessa semana de estudos de acordo com prazo definido
em calendário;
 O estudante que não alcançar a nota mínima satisfatória (6,0) na
Recuperação Final ficará retido no ANO que está cursando.
OBSERVAÇÕES:
O tempo destinado aos estudos de recuperação não poderá ser
computado nas oitocentas horas anuais distribuídas por um mínimo de duzentos
dias que a lei determina, por não se tratar de atividade a que todos os estudantes
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estão obrigados a realizar (Parecer nº 12/97 CNE/CEB e LDBEN 9394/96, artigo 24,
inciso V, alínea “e”);
Ao estudante que, por motivo superior devidamente comprovado, deixar
de comparecer à Recuperação Final dar-se-á uma segunda oportunidade. Para isso,
deverá ser apresentado um requerimento à escola, até três dias úteis, após a
realização da referida avaliação, ficando sob a responsabilidade da equipe
pedagógica e do professor rever as particularidades, no caso da não observância do
prazo concedido.
A Nota Final ou será a Nota Anual ou a nota obtida na
Recuperação Final;
A Nota Anual, quando igual ou superior a 6,0 (seis), será
repetida como Nota Final, indicando a aprovação do
estudante;
A nota da Recuperação Final será a Nota Final quando for
superior à Nota Anual.

11 respostas para as questões mais comuns sobre recuperação.
Acesse o link: http://acervo.novaescola.org.br/formacao/11-respostasquestoes-mais-comuns-recuperacao-594467.shtml?page=0

3.3 Prática Avaliativa nos anos finais (6º ao 9º ano)
 O ano letivo compreenderá, para registro das avaliações, quatro
períodos, sendo que cada um terá, no mínimo, duas atividades avaliativas
para os componentes curriculares, com carga horária de até 80 horas e,
no mínimo, três para os componentes curriculares com carga horária
acima de 80 horas.
 Cada

atividade

avaliativa

deverá

ser registrada

numa

escala

progressiva de notas de 0 a 10,0 (zero a dez).
 A nota inferior a 6,0 (seis) indicará que o estudante não atingiu as
aprendizagens essenciais necessárias.
 A nota 6,0 (seis) corresponderá ao alcance das aprendizagens
essenciais.
 A nota superior a 6,0 (seis) representa graus de aprendizagens
superiores às aprendizagens essenciais.
 O professor deverá utilizar diversos instrumentos avaliativos: projetos,
provas, exercícios, debates, trabalhos em grupo, pesquisa bibliográfica,
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relatórios, autoavaliação, seminário, feiras e gincanas culturais e
esportivas, observações e outros incluídos no planejamento escolar.
 Os registros dos resultados da avaliação da aprendizagem deverão ser
feitos no Diário de Classe.
Os avanços do desempenho dos estudantes deverão ser registrados em
Boletim Individual do Estudante e em fichas de acompanhamento (modelos abaixo):
SUGESTÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM12

01

ALINE

X

X

Indisciplinado

Faltoso

Filosofia

Ensino Religioso

Arte

Educação Física

Geografia

História

Ciências

BAIXO DESEMPENHO

Matemática

NOME
Língua Portuguesa

Nº

DÉFICIT
DE
ATENÇÃO
/
conversa

CONDUTA
/
ASPECTO
REQUER
ATENÇÃO

ENCAMI
NHAMENTOS
Inserir
Código*

X

Códigos para encaminhamentos: 1. Família 2. Reforço/ Apoio
Conselho Tutelar 5. GEAP 6. CRAS 7. FICAI

1

3. Educação Especial

SUGESTÃO DE FICHA DE REGISTRO DO PERÍODO LETIVO DE AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM13
(6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
1º Período
Nº

Estudante

01
02
03
04

Ana Elisa
Bruno
Tamara
Vânia

A1
7,0
6,0
5,0

Língua Portuguesa
A2
A3 A4 NP
8,0
9,0 8,0 8,0
10,0 5,0 8,0 5,75
4,0
5,0 7,0 5,5
7,0
7,0 8,0 6,75

OBSERVAÇÕES:

12

A Ficha de Acompanhamento da Aprendizagem (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental), elaborada
pela Supervisão de Avaliação Educacional – SUAVE/SAE/SEDUC
13

A Ficha de Registro do Período Letivo de Avaliação da Aprendizagem
(6º ao 9º ano do ensino fundamental), elaborada pela Supervisão de Avaliação Educacional –
SUAVE/SAE/SEDUC.
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4.

 No modelo, exemplifica-se como deve ser registrado o resultado das
atividades avaliativas realizadas durante o processo de ensino em cada
período;
 A média aritmética das atividades avaliativas (A1, A2, A3 e A4)
resultará na nota do período;
 A nota do período não poderá ser arredondada;
 Em cada período, é obrigatória a realização de mais de uma atividade
avaliativa, conforme a carga horária dos componentes curriculares;
 A nota de cada período será obtida por meio da média aritmética das
atividades avaliativas realizadas pelo professor.
SUGESTÃO DE FICHA DE REGISTRO FINAL DE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM14
(6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental)
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Ano Letivo: __________________
LÍNGUA PORTUGUESA

NOTA
Nº ESTUDANTE NOTA NOTA NOTA NOTA
ANUAL
1º P 2ºP 3º P 4ºP

REC
FINAL

NOTA
FINAL

SITUAÇÃO
FINAL

8,0

A

01

Beatriz

8,0

8,0

7,5

8,5

8,0

02

Emanuela

7,5

6,0

3,25

5,0

5,5

7,0

7,0

A

03

Lucas

6,25

4,5

5,0

6,0

5,5

5,0

5,5

A

04

Pedro

4,75

5,0

5,25

3,0

4,5

5,0

5,0

R

05

Rosário

2,5

4,0

3,5

1,25

3,0

3,0

R

06

Zélia

3,15

4,0

2,5

3,75

3,5

3,5

R

3,5

Uma possibilidade para avaliação do alcance das
aprendizagens essenciais no campo de Língua Portuguesa e
Matemática ao final do 9º ano do Ensino Fundamental é a
aplicação de avaliação que contemple as habilidades
descritas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(ANRESC), também conhecida como Prova Brasil.

Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Prova Brasil

14

A Ficha de Registro do Período Final de Avaliação da Aprendizagem
(6º ao 9º ano do ensino fundamental) elaborada pela Supervisão de Avaliação Educacional –
SUAVE/SAE/SEDUC.
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Estas fichas destinam-se aos estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental e devem ser preenchidas pelo/a professor/a, logo no início do ano
letivo, a fim de se obter o diagnóstico de cada estudante para que se possam fazer
as possíveis intervenções.
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SUGESTÕES DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS DESCRITORES DA AVALIAÇÃO NACIONAL DO RENDIMENTO
ESCOLAR – ANRESC – (Prova Brasil) 9º ANO 15
Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Professor/a: ______________________________________

Reconhecer posições distintas
entre duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo fato ou ao
mesmo tema

Reconhecer diferentes formas
de tratar uma informação na
comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em
função das condições em que
ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.

Tópico II. Implicações do Suporte, do
Gênero e/ou Enunciador na
Tópico III. Relação entre Textos
Compreensão do Texto.
Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

Distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato.

Identificar o tema de um texto.

Inferir uma informação
implícita em um texto.

Nome do
estudante

Inferir o sentido de uma
palavra ou expressão

Nº

Localizar informações
explícitas em um texto

Tópico I – Procedimentos
de Leitura

Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

01
02
Assinatura do Professor/a: _____________________________________________________

15

Data: _____/______/________

As Fichas de Acompanhamento dos Descritores da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC têm como base Matrizes de Referência, Temas,
Tópicos e Descritores- Brasília 2011.
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Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Professor/a: ______________________________________

Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

Diferenciar as partes principais
das secundárias em um texto.

Estabelecer relação entre a
tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

Identificar a tese de um texto.

Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções,
advérbios etc.

Estabelecer relação
causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

Nome do estudante

Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que
constroem a narrativa.

Nº

Estabelecer relações entre
partes de um texto,
identificando repetições ou
substituições que contribuem
para a continuidade de um
texto.

Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto

01
02
03
04
05
Assinatura do Professor/a: _____________________________________________________
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Data: _____/______/________

Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________
Tópico VI.
Variação Linguística

Reconhecer o efeito de
sentido decorrente da
exploração de recursos
ortográficos e/ou
morfossintáticos

Reconhecer o efeito de
sentido decorrente da
escolha de uma
determinada palavra ou
expressão

Nome do
estudante

Identificar o efeito de
sentido decorrente do
uso da pontuação e de
outras notações

Nº

Identificar efeitos de
ironia ou humor em
textos variados

Tópico V.
Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido

Identificar as marcas
linguísticas que
evidenciam o locutor e o
interlocutor de um texto

Professor/a: ______________________________________

01
02
03
04
05
Assinatura do Professor/a: _______________________________________________________
_____/______/________
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Data:

Nome do
estudante

Assinatura do Professor/a: ___________________________________
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01
02
03

Data: _____/______/________

Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e
algumas de suas relações

Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para
resolver problemas significativos

Interpretar informações apresentadas por meio de
coordenadas cartesianas

Resolver problema utilizando propriedades dos
polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno
nos polígonos regulares)

Reconhecer que as imagens de uma figura construída
por uma transformação homotética são semelhantes,
identificando propriedades e/ou medidas que se
modificam ou não se alteram.

Reconhecer ângulos como mudança de direção ou
giros, identificando ângulos retos e não-retos.

Professor/a: ______________________________________
Nº

Reconhecer a conservação ou modificação de
medidas dos lados, do perímetro, da área em
ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando
malhas quadriculadas.

Identificar relação entre quadriláteros por meio de
suas propriedades.

Identificar propriedades de triângulos pela comparação
de medidas de lados e ângulos.

Identificar propriedades comuns e diferenças entre
figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionandoas com as suas planificações.

Identificar a localização/movimentação de objeto em
mapas, croquis e outras representações gráficas.

Escola: _________________________________________________________________________________________________

Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________

Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________
Tópico I - Espaço e Forma

Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno:
__________________
Professor/a: ______________________________________

Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

01
02
03
04
Assinatura do Professor/a: _______________________________________________________
_____/______/________
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Data:

Resolver problema
utilizando relações
entre diferentes
unidades de medida

Resolver problema
envolvendo noções de
volume.

Nome do estudante

Resolver problema
envolvendo o cálculo
de área de figuras
planas.

Nº

Resolver problema
envolvendo o cálculo de
perímetro de figuras
planas.

Tópico II. Grandezas e Medidas

Nº
Nome do
estudante

Assinatura do Professor/a: ___________________________________
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Reconhecer as representações decimais
dos números racionais como uma
extensão do sistema de numeração
decimal, identificando a existência de
“ordens” como décimos centésimos e
milésimos.
Efetuar cálculos que envolvam operações
com números racionais (adição,
subtração, multiplicação, divisão,
potenciação)

Identificar frações equivalentes

Identificar fração como representação
que pode estar associada a diferentes
significados

Reconhecer as diferentes
representações de um número racional

Professor/a: ______________________________________

Resolver problema com números inteiros
envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão,
potenciação)

Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes
significados das operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão,
potenciação)

Efetuar cálculos com números inteiros,
envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão,
potenciação)

Identificar a localização de números
racionais na reta numérica

Identificar a localização de números
inteiros na reta numérica

Escola: _________________________________________________________________________________________________

Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________

Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

Tópico III - Números e Operações/Álgebra e Funções

Data: _____/______/________

Nº
Nome do
estudante
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Assinatura do Professor/a: ____________________________________________________
Identificar a relação entre as
representações algébrica e geométrica de
um sistema de equações do 1.º grau

Identificar um sistema de equações do 1.º
grau que expressa um problema

Identificar uma equação ou inequação do
1.º grau que expressa um problema

Identificar a expressão algébrica que
expressa uma regularidade observada em
sequências de números ou figuras
(padrões)

Resolver problema que envolva equação
do 2.º grau

Professor/a: ______________________________________

Calcular o valor numérico de uma
expressão algébrica

Resolver problema que envolva variação
proporcional, direta ou inversa, entre
grandezas

Resolver problema que envolva
porcentagem

Efetuar cálculos simples com valores
aproximados de radicais

Resolver problema com números
racionais envolvendo as operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação)

Escola: _________________________________________________________________________________________________

Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________

Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

Tópico III - Números e Operações/Álgebra e Funções

01
02
03

Data: _____/______/________

Escola: _________________________________________________________________________________________________
Gestor (a) _____________________________________________________ Ano: _________ Ano de Escolaridade: ___________
Turma: _______ Nº de estudantes da turma___________ Nº de estudantes avaliados: ___________ Turno: __________________
Professor/a: ______________________________________

Coordenador/Supervisor/a: ________________________________

Nome do
estudante

Resolver problema
envolvendo informações
apresentadas em
tabelas e/ou gráficos

Nº

Associar informações
apresentadas em listas
e/ou tabelas simples aos
gráficos que as
representam e viceversa

Tópico IV - Tratamento da Informação

01
02
Assinatura do Professor/a: ___________________________________
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Data: _____/______/________

3.3.1 Recuperação da Aprendizagem
A recuperação da aprendizagem constitui-se por um conjunto de
estratégias, cujo objetivo é recuperar as aprendizagens essenciais que não foram
assimiladas pelo estudante. Portanto, a recuperação tem como foco a aprendizagem
e não simplesmente a recuperação de notas. Os professores, com vistas à
superação das dificuldades dos estudantes do Ensino Fundamental, devem efetivar
esse processo por meio da Recuperação Paralela e da Avaliação Final.
3.3.1.1 Recuperação Paralela
A Recuperação Paralela está inserida no trabalho pedagógico realizado
no cotidiano escolar, ou seja, no desenvolvimento das aulas regulares, e decorre da
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por intervenções
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Estratégias sugeridas para a Recuperação Paralela:
 Aulas de revisão;
 Atividades e pesquisas;
 Exercícios e trabalhos extras;
 Atividades diversificadas que retomem conteúdos não assimilados;
 Trabalho com técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações,
leituras, organização acadêmica etc.
O/A professor/a deve utilizar novas abordagens dos conteúdos básicos
estudados, sendo a nota uma consequência da aprendizagem do estudante.
 O estudante será reavaliado por meio de um único instrumento, o qual
valerá 10,0(dez) pontos. O resultado dessa avaliação, quando for superior
à nota do período, a substituirá;
 Esse novo resultado será obrigatoriamente registrado no diário de
classe, no campo destinado ao registro da Recuperação.
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3.3.1.2 Recuperação Final
Caracteriza-se por ser um direito do estudante e
constitui-se em nova oportunidade de aprendizagem dos conteúdos
estudados.

Deve-se considerar que:
A Recuperação Final será realizada quando o estudante apresentar Nota
Anual igual ou superior a 3,5 e inferior a 6,0;
 O estudante terá direito à Recuperação Final independentemente do
número de componentes curriculares, conforme Parecer nº 12/97
CNE/CEB;
 O estudante que não obtiver 75% (setenta e cinco por cento) da
frequência mínima do total da carga horária prevista para o ano letivo não
terá direito à Recuperação Final, ficando automaticamente retido;
 A Recuperação Final será precedida de uma semana de aulas
presenciais a ser realizada imediatamente após o término dos 200
(duzentos) dias letivos;
 A escola elaborará um calendário específico em que conste o horário
da semana de aulas presenciais e o horário da semana de realização das
provas;
 A equipe pedagógica deverá dar ciência aos professores e estudantes
sobre o calendário da Recuperação Final, além de afixá-lo em local visível
e de fácil acesso;
 O estudante deverá frequentar, obrigatoriamente, a semana de aulas
presenciais;
 As

aulas

presenciais

devem

englobar

conteúdos

prioritários

trabalhados no transcurso do ano letivo, cabendo ao professor definir os
critérios de sua seleção.
 O/A professor/a deve entregar à Supervisão Escolar o plano
pedagógico dessa semana de estudos, de acordo com prazo definido em
calendário;
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 O estudante que não alcançar a nota mínima satisfatória (6,0) na
Recuperação Final ficará retido no ANO que está cursando.

O tempo destinado aos estudos de recuperação não poderá
ser computado nas oitocentas horas anuais distribuídas por
um mínimo de duzentos dias que a lei determina, por não se
tratar de atividade a que todos os estudantes estão
obrigados a realizar (Parecer nº 12/97 CNE/CEB e LDBEN
9394/96, artigo 24, inciso V, alínea “e”);
Ao estudante que, por motivo superior devidamente
comprovado, deixar de comparecer à Recuperação Final,
dar-se-á uma segunda oportunidade. Para isso, deverá ser
apresentado um requerimento à escola, até três dias úteis,
após a realização da referida avaliação, ficando sob a
responsabilidade da equipe pedagógica e do professor rever
as particularidades, no caso da não observância do prazo
concedido.

11 respostas para as questões mais comuns sobre
recuperação
Acesse o link: http://acervo.novaescola.org.br/formacao/11respostaquestões-mais
comuns-recuperação594467.shtml?page+0
3.3.2. Conselho de Classe
O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e
deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político
Pedagógico da escola e no Regimento Escolar. Trata-se de um espaço de avaliação
que deve ser entendido como uma excelente oportunidade de rever as práticas
pedagógicas por meio de discussões sistemáticas acerca dos avanços e
necessidades do estudante. Portanto, o Conselho de Classe não deve ser
constituído com o objetivo de discutir notas, mas de discutir estratégias de
intervenção pedagógica e avaliação do cotidiano escolar, a partir da socialização
das práticas pedagógicas, metodologias e instrumentos de coleta de dados
utilizados em sala de aula.
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O Conselho de Classe deverá reunir-se, ordinariamente, 4 (quatro) vezes
durante o ano letivo, sempre após o término de cada período. Poderão, ainda, ser
realizadas reuniões em caráter extraordinário, conforme necessidade. As datas das
reuniões deverão constar no Calendário Escolar Anual.
O Conselho de Classe será constituído de três momentos: Pré-Conselho,
Conselho de Classe e Pós-Conselho. A organização, acompanhamento e
monitoramento dessas etapas cabem à equipe pedagógica da escola.

Pré-Conselho (fase diagnóstica)

Constitui-se na coleta de dados relativos ao processo de ensino e
aprendizagem no cotidiano de cada sala de aula para a composição de um
diagnóstico. Nessa etapa, deverão ser observadas as seguintes ações:
 A Equipe Pedagógica disponibilizará aos professores, no início de cada
período, ficha padronizada de cada turma (Ficha para Pré-Conselho) na
qual deverão constar informações sobre desempenho por componente
curricular, perfil, postura, disciplina e encaminhamentos;
 A Equipe Pedagógica disponibilizará aos representantes de turma, no
início de cada período, ficha padronizada (Ficha para Pré-Conselho) na
qual deverão constar informações sobre as metodologias utilizadas,
atividades, ritmo da aula e práticas de ensino, bem como as relações
professor/estudante, estudante/estudante;
 A participação do estudante deve ser entendida pelo professor como
uma possibilidade de análise e busca de soluções para os problemas, não
como confronto, perseguição ou ultraje a esse profissional.
 A Equipe Pedagógica ouvirá outros sujeitos da comunidade escolar,
como pais, auxiliares operacionais, porteiros, merendeiras, técnicos da
secretaria;
 O professor e o representante de turma devolverão à Equipe
Pedagógica a ficha, devidamente preenchida, até o 35º dia do período
letivo;
 A Equipe Pedagógica, após a consolidação dos dados das fichas,
reunir-se-á com a gestão da escola para analisar as informações
coletadas e os relatos da comunidade escolar com vistas à definição da
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pauta da reunião do Conselho de Classe e planejamento da forma como
as discussões serão conduzidas.
Conselho de Classe

O momento da reunião do Conselho de Classe de fato terá a
participação de todos os professores, da equipe pedagógica, dos gestores da escola
e, de modo facultativo, pais e estudantes. A equipe deve estar atenta aos seguintes
elementos:
 Os objetivos primordiais das reuniões do Conselho de Classe do 1º
(primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) períodos são a apreciação das
questões levantadas na fase diagnóstica e a análise do processo de
avaliação da aprendizagem nesses períodos.
 As situações trazidas pelos pais, estudantes e funcionários da escola
devem ser apresentadas aos professores.
 A Equipe Pedagógica deverá pontuar que incluir essas representações
caracteriza o Conselho de Classe como um trabalho coletivo, que reflete a
gestão democrática da escola, além de preventivo contra problemas que
possam interferir no desempenho do estudante. Dessa forma, amplia-se a
visão sobre as várias circunstâncias que podem interferir no processo de
ensino-aprendizagem.
 Após as discussões pelo grupo sobre as situações diagnosticadas no
Pré-Conselho, os encaminhamentos serão definidos em conjunto.
 A fim de se evitar constrangimentos, os comentários direcionados
especificamente a um professor devem ser realizados em particular.
 A análise dos dados referentes ao rendimento dos estudantes, além de
ter por objetivo a apresentação de propostas de intervenção que
concorram para a melhoria do desempenho da turma, visa a levar o
professor a realizar uma autoavaliação das práticas pedagógicas e
avaliativas utilizadas em sala de aula.
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 No percurso do ano letivo, os dados do rendimento escolar possibilitam
ao Conselho de Classe e ao professor comparar o desempenho do
estudante e das turmas em cada período.
 Os professores, nas reuniões, serão convidados a apresentar os
motivos que consideram ser responsáveis pelo estudante não ter
atingindo um desempenho satisfatório ou a não superar o rendimento do
período anterior.
 Todas as decisões deverão ser registradas em ata e assinadas pelos
presentes. Nos registros, deverão constar o nome do aluno que
necessitará de maior atenção no próximo período e as ações que serão
realizadas com vistas à superação de sua dificuldade.
Pós-Conselho (fase da ação)

O Pós-Conselho é o momento em que as intervenções
pedagógicas definidas pelo Conselho de Classe serão implementadas.

Con
selh
o
de
Cla

 Os responsáveis pela efetivação das ações de intervenção propostas
serão acompanhados pela Equipe Pedagógica;
 A Equipe Pedagógica, ao informar os estudantes sobre as decisões do
Conselho, os conscientizará de que a responsabilidade pela solução
dos problemas deve ser compartilhada por todos, inclusive pelo corpo
discente da escola;
 A Equipe Pedagógica, quando necessário, fará intervenções em sala
de aula ou, individualmente, com professores e estudantes.

sse
Final

O Conselho de Classe Final tem um papel diferenciado
em relação aos 3 (três) Conselhos de Classe realizados anteriormente, pois delibera
sobre a situação final do estudante, decidindo pela sua aprovação com ou sem
pendência ou retenção, e será realizado após a Recuperação Final, obedecendo aos
seguintes critérios:
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 O Conselho de Classe Final avaliará a situação do estudante que
alcançar Nota Final igual ou superior a 3,5 e inferior a 6,0 em até três
componentes curriculares;
 O estudante tem direito a ter sua situação apreciada pelo Conselho,
independentemente de ter sido avaliado em anos letivos anteriores, ainda
que em um mesmo componente curricular;
 A decisão por aprovação com ou sem pendência ou pela retenção do
estudante está condicionada à aquiescência de 50% + 1 dos membros do
Conselho Final.
OBSERVAÇÕES:
Somente após o resultado da Recuperação Final e/ou decisão do
Conselho Escolar, a escola deverá apresentar o resultado final da
aprendizagem do estudante, decidindo pela aprovação, fazendo os
devidos registros escolares.
É importante que a escola comunique, por escrito, ao final de cada
período, aos pais e responsáveis, os resultados da aprendizagem dos
alunos, inclusive informando-os das estratégias de recuperação e
intervenção pedagógica que foram oferecidas ao longo do ano e, ainda,
da necessidade dos Estudos Independentes de Recuperação.
4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA E PROMOÇÃO DAS DIVERSIDADES
4.1 Avaliações na Educação Especial
O verdadeiro sentido de existir de uma escola com orientação filosófica
inclusiva é tornar-se uma escola concebida como um espaço social de
aprendizagem, de construção de saberes significativos e, consequentemente, de
desenvolvimento pessoal, tanto de estudantes como de professores.
Nesse sentido, uma das funções primordiais da escola inclusiva é a
formação de conceitos que oportunizem aos estudantes situações de interação, em
que haja a mediação entre o seu conhecimento prévio e o conhecimento científico,
na perspectiva de remover as barreiras para a aprendizagem e superar o senso
comum.
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Assim, pode-se afirmar que a avaliação na escola inclusiva deve observar
o caráter autoavaliativo do professor/a, no sentido de rever sua prática pedagógica,
aqui compreendida como mais um recurso para promover um ensino mediado pelas
relações sociais e, desta forma, estabelecer padrões de qualidade do processo de
ensino e de aprendizagem.
 Avaliação da Aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual
Na perspectiva da educação inclusiva e no contexto político educacional,
a avaliação dos estudantes com deficiência intelectual é elemento fundamental para
subsidiar a sua aprendizagem e acompanhar o processo de escolarização desses
estudantes em classes comuns.
Os instrumentos de avaliação devem informar o desenvolvimento atual do
estudante com deficiência intelectual, a forma como ele enfrenta determinadas
situações de aprendizagem, pois conhecer o que o estudante é capaz de fazer
permite-nos a elaboração de estratégias de ensino próprias e adequadas a cada
estudante em particular.
De acordo com o documento do MEC, Saberes e Práticas da Inclusão, de
2006, alguns aspectos devem ser relacionados no processo avaliativo do estudante
com deficiência intelectual, a saber:
 Os aspectos do desenvolvimento: biológico, intelectual, motor,
emocional, social, comunicação e linguagem;
 O nível de competência curricular (capacidades do estudante em
relação aos conteúdos curriculares anteriores e a serem desenvolvidos);
 O estilo de aprendizagem: motivação, capacidade de atenção,
interesses acadêmicos, estratégias próprias de aprendizagem, tipos
preferenciais de agrupamentos que facilitam a aprendizagem e condições
físico-ambientais mais favoráveis para aprender. (BRASIL, 2006, p.82).

Ainda o mesmo documento traz direcionamento para o contexto
educacional, no processo avaliativo, ou seja:
 O contexto da aula: metodologias, organização, procedimentos
didáticos, atuação do professor/a, relações interpessoais, individualização
do ensino, condições físico-ambientais, flexibilidade curricular etc.;
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 O contexto escolar: projeto pedagógico, funcionamento da equipe
docente e técnica, currículo, clima organizacional, gestão etc.(BRASIL,
2006, p 82).

Em relação ao contexto familiar, este documento orienta que, entre outros
aspectos na avaliação do estudante com deficiência intelectual:
 As atitudes e expectativas com relação ao estudante;
 A participação na escola;
 O apoio propiciado ao estudante e à sua família;
 As condições socioeconômicas;
 As possibilidades e pautas educacionais;
 A dinâmica familiar. (BRASIL, 2006, p. 82)
Alguns aspectos precisam ser considerados para orientar a
promoção ou a retenção do estudante na série, etapa, ciclo ou outros níveis:


A possibilidade de o estudante ter acesso às situações escolares

regulares e com menor necessidade de apoio especial;


A valorização de sua permanência com os colegas e grupos que

favoreçam

o

seu

desenvolvimento,

comunicação,

autonomia

e

aprendizagem;


A competência curricular, no que se refere à possibilidade de atingir os

objetivos e atender aos critérios de avaliação previstos no currículo
adaptado;
 O efeito emocional da promoção ou da retenção para o estudante e
sua família.

A decisão sobre a promoção deve envolver o mesmo grupo responsável
pela elaboração das adequações curriculares do estudante.
O processo de avaliação deve ser, assim, diversificado, objetivando a
aprendizagem e não a classificação, retenção ou promoção dos estudantes. Cabe à
escola propor estratégias que favoreçam a construção coletiva do conhecimento por
todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
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Quanto aos instrumentos das práticas avaliativas, são várias as
possibilidades enumeradas: observação e registro: fotos, gravações em áudio e em
vídeos, fichas descritivas, relatórios individuais, caderno ou diário de campo; provas
operatórias (individuais e em grupos); autoavaliação; portfólio, dentre outros.

Avaliação de estudante com deficiência intelectual no Brasil deve
seguir orientações da (Nota Técnica 06/2011- MEC/SEESP/GAB).



Avaliação da Aprendizagem de estudantes surdos
A organização do pensamento e da linguagem do sujeito com surdez e/ou

com deficiência auditiva transcende as formas ouvintes. Sendo de outra ordem, tem
uma base visual que coincide com a língua de sinais e, por esse motivo, para os
surdos brasileiros, a Libras deve constituir-se nos mais diversos espaços a sua
primeira língua.
Em parágrafo único, a Lei 10.436/02 diz que:
“A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade
escrita da Língua Portuguesa”.

Dessa forma, todas as escolas devem prever em seu Projeto Político
Pedagógico uma proposta bilíngue para a educação de surdos que contemple e
considere no processo avaliativo desses alunos os seguintes aspectos:
 O surdo vive uma condição bilíngue – a Libras (L1) e a Língua
Portuguesa (L2) na modalidade escrita devem ser suas línguas de
instrução;
 Embora alguns alunos possuam resíduos auditivos, não se torna
obrigatória a prática e/ou demonstração da oralidade;
 Evitar a supervalorização da coesão em Língua Portuguesa (ausência
ou presença de artigo, preposições, verbo no infinitivo, ausência de
verbos de ligação). Entretanto, o estudante surdo e/ou com deficiência
auditiva tem competência para aprendê-la;
 Considerar sempre a lógica de pensamento e a coerência nas
produções escritas;

63

 Valorizar a compreensão e expressão demonstradas através da Libras
e da Língua Portuguesa escrita;
 Fazer

as

intervenções

diretas

ao

estudante,

considerando

a

importância da participação do professor intérprete de Libras.

Aos professores compete estimular o alcance dos domínios linguísticos
dos estudantes surdos e/ou deficientes auditivos. Por isso, sugere-se que em sala
de aula sejam trabalhados:
 textos que incluam amostras com características linguísticas diversas;
 gêneros textuais interessantes do ponto de vista cognitivo, afetivo e
acadêmicos;
 instrumentos avaliativos nas duas línguas, que avaliem a compreensão
dos conteúdos trabalhados;
 a utilização de fotos, ilustrações e gráficos considerando a relevância
do canal visual utilizado pelo estudante com surdez e a pertinência para
os estudos;
 desenvolvimento claro dos enunciados utilizados nas avaliações para
todas as áreas do conhecimento;
 oferecimento de modelo ou roteiro para ajudá-lo na elaboração de sua
escrita;
 questões avaliativas com objetivos bem definidos;
 enunciados claros, ou seja, a redação das instruções deve seguir
critérios como simplicidade, referência óbvia, especificação, padronização
e sequenciamento;
 elaborar questões diversificadas, utilizando colunas, múltipla escolha,
verdadeiro e falso, completar, dissertativas e com foco no vocabulário
trabalhado previamente.
 Utilizar fotos, ilustrações e vídeos.

A avaliação da aprendizagem do estudante surdo e/ou com deficiência
auditiva é um aspecto que merece ainda muita reflexão, mas devemos estar
conscientes de que o mais importante é que os alunos consigam aplicar os
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conhecimentos adquiridos no seu cotidiano, de forma que possam contribuir
favoravelmente para o seu pleno desenvolvimento.


Avaliação da Aprendizagem de estudantes cegos ou com baixa visão
A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita

ou adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar, determinando dois
grupos de deficiência:

*Cegueira: Ausência total da visão até a perda da percepção luminosa.
As pessoas cegas utilizam o Sistema Braille para a escrita e leitura.

*Baixa visão: Apresenta desde a capacidade de perceber luminosidade
até o grau em que a deficiência visual interfira ou limite seu desempenho.
As pessoas com baixa visão utilizam recursos ópticos especiais.

Para os estudantes com baixa visão, os principais aspectos da
aprendizagem a serem considerados são:
o

posicionamento deste em sala de aula e adequação dos
materiais e recursos.

Em relação ao posicionamento do estudante em sala de aula, deve-se
oferecer um ambiente que potencialize a visão residual. Para isto, é importante que
o mesmo estabeleça sua própria distância focal, dependendo do nível de acuidade
visual e do tipo de auxílio óptico utilizado.

Acuidade visual. é o grau de aptidão do olho para discriminar os
detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos
objetos. Melhor dizendo, o nível de nitidez que o olho consegue enxergar.

As adequações dos materiais e recursos, por sua vez, podem constituirse de grandes e pequenos ajustes, como tamanho das letras, relevo com texturas,
softwares educativos em tipo ampliado, cadernos com pautas ampliadas, guias de
leitura, apoio adequado para leitura e escrita (plano inclinado), lápis tipo 3B ou 6B,
lupas manuais e eletrônicas, circuito interno de televisão (CCTV) etc.
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Em relação aos estudantes cegos, os aspectos a serem observados são
as estratégias de aprendizagem, os procedimentos e o acesso ao conhecimento e à
informação, os quais devem ser adequados às suas condições visuais. Assim, temse como adequações que favorecem a aprendizagem do estudante cego a utilização
do Sistema Braille, como sistema adaptado de leitura e escrita, o uso de recursos
como máquina Braille, reglete, punção, soroban, material adaptado em relevo,
utilização de softwares educativos específicos, sintetizadores de voz, livro falado etc.
Os critérios de avaliação da aprendizagem utilizados numa escola
inclusiva devem levar em consideração a flexibilização do currículo, adaptações de
objetivos e as adaptações no método de ensino. Nessa perspectiva, é indispensável
que os instrumentos avaliativos a serem adotados estejam claramente definidos no
projeto político pedagógico da escola e no planejamento curricular do professor.
Neste contexto, os mecanismos e referenciais avaliativos utilizados para
os estudantes com deficiência visual devem valorizar os procedimentos, técnicas e
instrumentos considerando:
 a temporalidade dos objetivos propostos, levando em conta que, para
atingir os objetivos comuns da turma, o aluno com deficiência necessita
de um período maior de tempo;
 a modificação e/ou a eliminação de conteúdos que dificultem o alcance
dos objetivos educacionais propostos substituindo-os por objetivos e
conteúdos acessíveis, significativos e básicos para o estudante com
deficiência visual;
 o acesso a materiais ampliados e em Braille (livros, textos, provas etc.)
e a recursos didáticos adaptados que facilitem a abstração dos assuntos
estudados (ilustração tátil, gráficos, mapas, gravuras);
 a adequação do ambiente escolar (iluminação, posicionamento do
estudante em sala de aula), visto que isto pode interferir diretamente na
aprendizagem desses estudantes;
 o uso de métodos alternativos de avaliação para a realização das
provas: lida, transcrita em Braille, oral, em áudio ou ampliada, bem como
o uso de recursos tecnológicos.
 a realização de atividades complementares individuais que permitam
ao estudante alcançar os objetivos comuns aos demais colegas;
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 a utilização de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação
distintos da classe, quando necessário, sem privilegiar o estudante com
deficiência visual.

Os alunos com deficiência visual ao serem incluídos na escola regular de
ensino não precisam de um currículo diferente dos demais, mas sim de adaptação e
complementações curriculares. Tais atendimentos devem ser realizados pelo
Atendimento Educacional Especializado – AEE, conforme orienta a Política da
Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de janeiro de 2008
(MEC/SEESP,2008), que assegura o direito de toda criança frequentar a escola
comum, esclarecendo ações que são de competência da educação especial
daquelas que são de competência do ensino comum.
De acordo com essa política, este atendimento assegura que os
estudantes aprendam o que é diferente do currículo do ensino comum e que é
necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência.
Assim, são oferecidos a este público programas de Orientação e
Mobilidade (O.M), Atividade da Vida Diária (AVD), Sistema Braille, Escrita Cursiva e
do Sorobã (MEC, BRASIL, 2001).

Tais atendimentos devem ser realizados

preferencialmente em salas de Recurso Multifuncional, tipo II.
As tecnologias assistivas também são recursos que possibilitam melhor
comunicação e favorecem a aprendizagem do aluno com deficiência visual.
 Avaliação
da
Aprendizagem
habilidades/superdotação.

de

estudantes

com

altas

De acordo com a Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva:
Os estudantes com altas habilidades/superdotação são aqueles que
demonstram elevado potencial em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL,
2008, p.09)

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96:
(Artigo 4º, inciso V; Artigo 23; Artigo 24;Artigo 59, inciso II)
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Dentro desse aspecto, considera-se que as flexibilizações curriculares
compreendem

metodologias

de

ensino diversificadas e

recursos

didáticos

diferenciados para o desenvolvimento de cada estudante, em consonância com o
projeto político pedagógico da escola, dentro de uma perspectiva cada vez mais
inclusiva.
A avaliação dos estudantes com altas habilidades/superdotação deve
consistir em ações de cunho processual e contínuo, respeitando as especificidades
do seu processo de aprendizagem.
A aceleração constitui-se legalmente numa forma de atender os
estudantes com características comportamentais de altas habilidades/superdotação
na área acadêmica e, ainda, tendo como vantagem a utilização dos recursos
didáticos e humanos já existentes nas unidades escolares. Essa prática caracterizase numa medida com respostas imediatas diante da avaliação e constatação da
necessidade de atendimento

educacional especializado

ao estudante

que

apresentar altas habilidades/superdotação, por proporcionar o seu desenvolvimento
seguindo seu próprio ritmo, mantendo-se motivado nos estudos.
Acelerar

significa

reconhecer

as

peculiaridades

e

necessidades

educacionais destes sujeitos aprendentes, mais notadamente quando se permite
avançar em níveis cada vez mais elevados de ensino.
Podemos encontrar várias orientações quanto ao processo de aceleração,
dentre as quais podemos citar as definidas por Guenther e Freeman (2000):
 Entrada mais cedo na fase seguinte do processo educativo – desde o
nível da Educação Infantil até o final da Educação Básica;
 Saltar séries escolares – promoção acima dos pares etários, um ou
mais anos;
 Aceleração por componente curricular - frequentar séries mais
adiantadas em determinados componentes curriculares;
 Estudos

paralelos

–

um

estudante

que

frequenta

o

Ensino

Fundamental, ao mesmo tempo, pode frequentar o Ensino Médio;
 Estudos compactados – quando o currículo normal é completado em
metade ou terça parte do tempo previsto;
 Planos de estudo auto – organizados – os alunos desenvolvem
enquanto esperam os demais da classe completar o que eles já fizeram
ou aprenderam.
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“Gênio Indomável”; “Matilda”; “Vida de Inseto”; “Bruno”;
“Shine – Brilhante”; “Uma mente brilhante”; “Palavras de
Amor”; “Billy Elliott”; “Prenda-me se for capaz”.
Nota Técnica 06/2011 – MEC/SEESP/GAB Data: 11de março de
2011.

Assunto:

Avaliação

de

estudante

com

deficiência

intelectual:
“Quanto aos instrumentos das práticas avaliativas, são várias as
possibilidades enumeradas: observação e registro: fotos, gravações em
áudio e em vídeos, fichas descritivas, relatórios individuais, caderno ou
diário de campo; provas operatórias (individuais e em grupos); autoavaliação; portfólio, dentre outros”.

4.2 Avaliações na Educação Escolar Indígena
A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e
reflete no Projeto Político Pedagógico que, por sua vez, define assim o
planejamento, a gestão e a formação dos profissionais de educação que atuam na
educação escolar indígena.
Esse processo deve estar articulado com os projetos educativos das
comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais,
bem como suas formas de produção do conhecimento, garantindo qualidade social e
pertinência pedagógica, cultural, linguísticas.
As escolas indígenas devem desenvolver prática de avaliação múltipla e
contínua, com caráter formativo. Os instrumentos devem ser variados de acordo
com a especificidade que a educação escolar indígena requer, considerando-se o
direito de aprender, as experiências de vida dos diferentes grupos indígenas e suas
características culturais, os valores, as dimensões: cognitiva, afetiva, emocional
desses atores sociais.

Segundo a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, no Art 17, § 2º:
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na Educação Escolar
Indígena deve ter como base os aspectos qualitativos, quantitativos,
diagnósticos, processuais, formativos, dialógicos e participativos,
considerando-se o direito de aprender, as experiências de vida dos
diferentes atores sociais e suas características culturais, os valores, as
dimensões cognitiva, afetiva, emocional, lúdica, de desenvolvimento físico e
motor, dentre outros.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=
download&alias=11074-rceb005-12-pdf&Itemid=30192
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Nas escolas indígenas, a prática avaliativa deve permitir a reflexão das
ações pedagógicas para que estas sejam reorientadas no sentido da melhoria do
projeto educativo. Nessa perspectiva, a avaliação da escola indígena deve ser
construída com a participação de toda a escola e a comunidade, com base no
diálogo e na busca de soluções. Assim sendo, o/a professor/a precisa utilizar a
estratégia de avaliar e planejar sempre, com a finalidade de analisar a dinâmica do
trabalho e o desempenho dos estudantes, tanto no âmbito individual quanto no
coletivo, com vistas a subsidiar o planejamento de suas intervenções.
Segundo a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, no Art 17, § 3º:
As escolas indígenas devem desenvolver práticas de avaliações que
possibilitem a reflexão de suas ações pedagógicas, no sentido de
reorientá-las para o aprimoramento dos seus projetos educativos, da
relação com a comunidade, da relação entre professor e estudante, assim
como da gestão comunitária.

Por tanto, faz-se necessário que a escola indígena desenvolva práticas
avaliativas que considerem os processos próprios de ensino e aprendizagem dos
Povos Indígenas, contribuindo, assim, para a transformação da educação escolar.
4.2.1. Práticas Avaliativas na Educação Escolar Indígena
Na educação escolar indígena, a avaliação da aprendizagem possui uma
prática múltipla, contínua e de caráter formativo, em que são consideradas as mais
variadas produções: oral, escrita, pictográfica, numérica e dramática dos estudantes
indígenas.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas
(RCNEI), Ministério da Educação, 1998:
Para uma prática de avaliação múltipla e contínua, com caráter formativo (e
não eliminatório), os instrumentos são variados e estão ao alcance do
professor e do aluno. A produção dos alunos - oral, escrita, pictográfica,
numérica, dramática - possibilita o uso de diferentes códigos e linguagens
para a expressão das aprendizagens. Para incentivar esses momentos
reflexivos, podem ser acionados pelo professor e seus alunos processos
como debates, entrevistas, análise das produções ao longo do ano,
resolução de questões e problemas, o diário de classe do professor, os
relatórios de alunos, a autoavaliação, as reuniões com a comunidade e as
discussões com os assessores e outros professores nos cursos de
formação.
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Com base no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas,
a avaliação possui o tempo diversificado em três momentos: Avaliação diagnóstica,
Avaliação contínua, Avaliação Final.
Na escola indígena, são utilizadas diversas estratégias de avaliação
como:
 Observação contínua com registro;
 Produções de trabalho;
 Autoavaliação;
 Debate;
 Entrevistas;
 Relatórios;
 Reuniões com a comunidade.
A avaliação da aprendizagem na escola indígena é construída com base
no diálogo e na busca de soluções, tornando-se uma estratégia didática fundamental
no processo ensino e aprendizagem. Para tanto, as atividades avaliativas são
desenvolvidas em momentos diversos, em que são considerados os aspectos
qualitativos, quantitativos, diagnósticos, processuais, formativos, dialógicos e
participativos.
4.3 Avaliação na Educação de Jovens e Adultos - EJA
 Práticas avaliativas na EJA
A avaliação de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos
subordina-se às diretrizes oficiais, à concepção de educação de jovens e adultos e
de aprendizagem e às especificidades das áreas de conhecimento e campos
disciplinares. Nela, inscrevem-se as Avaliações Inicial, Processual e Integradora ou
Global.

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

Na Avaliação Inicial, investigam-se os conhecimentos prévios e as
experiências discentes para planejar situações didáticas que aproximem seu estágio
de desenvolvimento com os objetivos formativos.
A Avaliação Processual ocorre durante o processo de ensino, com fins de
acompanhamento do progresso e dificuldades de aprendizagem, reorientando o
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planejamento didático e oferecendo oportunidades de atendimento diverso,
dependendo das necessidades e ritmo individual.
A Avaliação Global ou Integradora realiza-se nos momentos conclusivos
de uma unidade de ensino, bimestre ou etapa de escolarização. Quando realizada
no final de uma etapa ou ano letivo, subsidia decisões sobre o prosseguimento do
aluno nas tarefas curriculares ou promoção para a etapa mais elevada.
Com essas três direções, a avaliação de aprendizagem torna-se uma
prática formativa, porque coloca desafios nas questões didáticas, provocando os
alunos para relacionarem conhecimentos anteriores e construírem respostas.
De acordo com as normas vigentes, a avaliação de aprendizagem tem a
natureza contínua, qualitativa e cumulativa, com ênfase nos seus aspectos
investigativos e formativos.
A natureza contínua da avaliação define-se por ser prática continuada
durante todo o percurso escolar, acompanhando e tomando decisões sobre o
desenvolvimento/aprendizagem do aluno. Refere-se a um acompanhamento
rigoroso e sistemático, identificando e ultrapassando sucessos e dificuldades de
aprendizagem.
A avaliação deve ser qualitativa, ou seja, descritiva do processo de
aprendizagem,

analisando

e

interpretando

conquistas

e

dificuldades

de

aprendizagem. Isso requer procedimentos de observação rigorosos, além de
diversos instrumentos e recursos avaliativos, com fins de levantar informações
quantitativas e qualitativas sobre a aprendizagem dos alunos. Essas informações
são descritas em Fichas de Acompanhamento e servem de base para as
apreciações e julgamentos de aprendizagem, subsidiando o planejamento didático.
Ressalte-se que a avaliação de aprendizagem deve ser cumulativa,
significando a necessidade de uma apreciação global ou integrada das
aprendizagens desenvolvidas pelo aluno no processo escolar.
Ao planejar atividades avaliativas, o professor deve incluir questões
sequenciadas que revelem aprofundamento das aprendizagens.
Por essa razão, uma questão avaliativa relacionada a um objetivo deve
incluir estágios anteriores de aprendizagem, tornando sem sentido educativo ou
informativo as médias escolares.
Logo, as notas abaixo da média obtidas nos dois primeiros períodos não
devem ser pretextos para subestimar o desempenho do aluno, se nos períodos
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seguintes ele superou as dificuldades. Em suma, uma avaliação formativa torna-se
uma atividade crítica de aprendizagem e de construção de conhecimentos. Os erros
e as atividades corretivas devem ser situações didáticas para as novas
aprendizagens (MARANHÃO, 2007).

Ao final do curso, colocar as recomendações sobre pendências nas
3ª e 4ª etapa
Algumas

recomendações

são

feitas

ao

professor,

quanto

aos

procedimentos da avaliação de aprendizagem, numa perspectiva de transformá-la
em uma atividade formativa. São algumas: informar ao aluno os objetivos das
atividades didáticas e explicar os instrumentos e critérios avaliativos.
Várias são as estratégias ou instrumentos de avaliação de aprendizagem,
a exemplo de:
Observação do professor: manutenção de registro aberto de
fatos, acontecimentos, conversas e comentários e anotações
estruturadas com pautas de observação de aspectos
predeterminados.
Testes e provas rotineiros: desafiadores; prova em grupo
seguida de prova individual; testes relâmpagos; testes
cumulativos.
Questões ou situações-problema: podem ser tradicionais;
desafiadoras; abertas; elaboradas pelos alunos.

Ao aluno dos cursos
presenciais da EJA,
exigir-se-á frequência
mínima de 75% do
total de horas letivas
para
a
sua
aprovação, apurada
sobre o total da
carga horária do
período letivo.

Atividades que exigem justificativas: escritas e orais, em
questionários, entrevistas informais ou estruturadas.
Mapas conceituais: feitos para realizar diagnósticos; explorar e
aprofundar conteúdos; orientar a sistematização de
conhecimentos; verificar aprendizagens.
Atividades com linguagem escrita ou oral: memórias; diários;
redação de cartas; poesias; crônicas; músicas e jogos;

O
registro
da
avaliação, a cada
25% da carga horária
cursada, será na
forma de notas de 0
a 10 (zero a dez),
sendo a nota mínima
6,0 (seis) para efeito
de continuidade dos
estudos.

diálogos; histórias em quadrinho.
Atividades de culminância de uma unidade didática: projetos;
campeonatos; olimpíadas; seminários; exposições; portfólios.
MEC. EJA: proposta curricular. 2º segmento, 2002

Além desses, o portfólio torna-se uma estratégia de avaliação de
aprendizagem, reunindo informações sobre o desenvolvimento do aluno na
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realização de um projeto de trabalho. Ele evidencia acertos, habilidades,
criatividade, atitudes, dificuldades etc. e oferece subsídios para a avaliação da
aprendizagem em diversas áreas/campos disciplinares.
O portfólio envolve diários, cadernos, comentários, produções textuais em
diversas linguagens, documentações etc.
Ao planejar as questões avaliativas, o/a professor/a deve ter como
referência os objetivos de ensino. Estes, no entanto, não são conquistados ao
mesmo tempo por todos os alunos, considerando os ritmos diferenciados de
aprendizagem.
Daí a necessidade de definir critérios avaliativos que representem as
aprendizagens essenciais a serem conquistadas no final da etapa para assegurar a
continuidade de estudos na etapa seguinte.
4.4. Avaliação na Educação do Campo
A Educação do Campo compreende uma visão social, política,
econômica, cultural que, em seu bojo, nos traz uma compreensão diferenciada do
campo, seus povos e sua relação com a cidade, e do papel da educação neste
espaço. Rompe com a visão que entende o campo como lugar de atraso e,
consequentemente, de sua população como sendo atrasada e sem condições
alguma de evolução e aprendizagem.
Combate o imaginário de que, para viver na roça, não há necessidade de
amplos conhecimentos socializados pela escola e sem necessidade, ainda, de
tecnologias que fortaleçam suas ações. Traz ao debate a educação desse
trabalhador que foi, por décadas, alijado do processo escolar e do acesso ao
patrimônio cultural cultivado pela sociedade como um todo. Compreende que os
conhecimentos socialmente acumulados devem ser acessíveis a esse trabalhador,
e, de preferência, o mais próximo possível do seu local de moradia. Assim, a
educação deve fazer desse trabalhador um homem culto e vincular cada passo da
sua formação, da sua instrução à participação social.

http://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/viewFile/18997/10
544.
A concepção de avaliação deve contemplar esse debate, partindo do
princípio de que todas as pessoas são capazes de aprender e de que as ações
educativas, as estratégias de ensino, os conteúdos dos componentes curriculares
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devem ser planejados de modo a estimular a capacidade de aprender dos
estudantes.

A

escola

é

a

instituição

responsável

pela

transmissão

dos

conhecimentos socialmente construídos e que são sistematizados na forma de
conteúdo escolar.
Além de instrumentos para a apreensão dos princípios e leis que regem a
natureza e a sociedade, os conteúdos são ferramentas de compreensão e de
significação do conhecimento, importantes para a vida na sociedade e para
intervenção na comunidade, extremamente necessários às populações que vivem
no campo e que foram historicamente alijadas do acesso a esse conhecimento.
Na perspectiva de assegurar a autonomia docente na prática avaliativa,
as estratégias e instrumentos de avaliação propostos subsidiam as opções dos
educadores, que escolherão entre essas propostas ou formularão novas
proposições pertinentes ao processo avaliativo das atividades no desenvolvimento
do eixo temático.
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/777/ensino-com-a-carado-campo
A AVALIAÇÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DO
CAMPO:
MODELOS
EM
CONFLITO
disponível
em

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/semi
nario9/PDFs/3.60.pdf
E para reforçar a importância da avaliação para o Currículo, Sacristán
(2000, p. 313), nos diz que:
Sem informação sobre o funcionamento qualitativo do sistema escolar e
curricular, os programas de inovação ou reformas podem ficar na expressão
de um puro voluntarismo ou em submissão a iniciativas que poderiam não
responder às necessidades reais do sistema escolar, dos alunos e dos
professores.

Baseado nisso, entende-se que avaliar a partir de um processo
formativo‐regulador significa ter a avaliação como instrumento deliberativo e cuja
intenção

real

é

a

de

integrar

as

ações

empreendidas

na

relação

ensino‐aprendizagem, bem como contextualizá-las.

Percurso Formativo Projovem Campo - Saberes da Terra – Brasília, DF,
2010.
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4.5. Avaliação na Educação Escolar Quilombola
Conforme exposto nos cadernos de Gestão Escolar e de Organização
Curricular, a Educação Escolar Quilombola tornou-se modalidade a partir de 2012,
portanto, muito recente.
Desse modo, ainda não se instituiu uma pedagogia própria que permita
apresentarmos um modelo específico de avaliação da aprendizagem nas escolas
quilombolas do sistema estadual de ensino. As escolas quilombolas e as que
recebem estudantes oriundos dos territórios quilombolas seguem o currículo e o
sistema de avaliação estabelecidos no sistema estadual comum para todos.
No entanto, a partir de experiências em comunidades quilombolas e
baseados no que apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais, apresentamos aqui
algumas orientações para avaliação da aprendizagem nessas comunidades.
Os processos avaliativos não podem ser vistos como medidas meramente
classificatórias e, sim, como um conjunto de mecanismos que possibilite o
reconhecimento da identidade étnica e cultural do estudante e fortaleça sua
autoestima como fatores primordiais nos seus processos de aprendizagem.
Trabalhar processos avaliativos na perspectiva da inclusão e da diversidade cultural
implica em reconhecer a avaliação como processo político e ideológico, portanto,
livre de neutralidade de ambas as partes. O estudante, enquanto sujeito de sua
aprendizagem, influencia na identidade institucional escolar a partir da sua
identidade cultural e vice-versa.
Conforme aponta Canen (2001, p.27-37), a avaliação pautada na
multiculturalidade incorpora critérios objetivos e subjetivos, considera a diversidade
cultural dos estudantes e instituições e objetiva alcançar o sucesso e não apenas
identificar sua inexistência. Nessa perspectiva, é possível a flexibilização das formas
e metodologias de identificação de aprendizagem. Pensar processos avaliativos na
Educação Escolar Quilombola, nesse contexto, nos remete a considerar:
 A realidade sociocultural da comunidade;
 As tradições orais na transmissão de saberes;
 As relações hierárquicas, o tempo e o espaço do conhecimento;
 Sua cosmovisão de mundo, intrinsecamente voltada para a relação
com a natureza.
Conforme aponta o relatório UNESCO 2012, (p.16-17) sobre diversidade
cultural, é necessário ajustar processos de aprendizagem, conteúdos educacionais à
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capacitação dos docentes e adaptação da gestão à realidade escolar dos
estudantes.
O resultado da aprendizagem está relacionado às propostas de ensino,
portanto, em comunidades tradicionais é importante o/a educador/a observar se as
metodologias atendem essas relações, para que promovam ao estudante o
interesse pelas atividades em sala de aula. Para tanto, faz-se necessário a garantia
de práticas educativas baseada na:
 Elaboração de aulas com temas baseados nos conceitos e opiniões
dos estudantes;
 Criação de roteiros de experimentação;
 Realização de atividades que estimulem o confronto de ideias;
 Sistematização de ideias e conceitos debatidos;
 Análise de conteúdo;
 Criação de fichas e roteiros de análise;
 Estimulação do julgamento crítico;
 Criação de estratégias discursivas antirracistas;
 Valorização do universo cultural do estudante;
 Estimulação do pensamento crítico aos conteúdos e posturas racistas e
discriminatórias com a participação dos estudantes.

4.5.1. A Prática Avaliativa em Escolas Quilombolas


Portfólio
Considerando a realidade escolar quilombola em que o acesso ao ensino

escolar varia de faixa etária, em virtude da ausência de escolas nessas
comunidades, assim como de métodos de aprendizagem específicos, consideramos
o portfólio um instrumento facilitador da avaliação de ensino e aprendizagem nas
escolas quilombolas.
Os tipos de portfólio podem ser usados em ambas as etapas de ensino
pelas suas características: portfólio particular, portfólio de aprendizagem e portfólio
demonstrativo. Em sua composição, além do registro da trajetória escolar do
estudante, possibilita o registro da participação da comunidade no desenvolvimento
das atividades escolares. Desta forma, este recurso se adequa à realidade das
comunidades quilombolas, tendo em vista a possibilidade de oferecer ao estudante
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iniciativas que envolvem sua vida escolar no contexto social da sua comunidade. O
uso de recursos tecnológicos na construção do portfólio amplia sua composição na
medida em que estabelece mecanismos de criação que desperta interesse dos
jovens.


Prova
Vale ressaltar que o portfólio não substitui a prova. No entanto, amplia as

possibilidades de práticas pedagógicas e estabelece novos parâmetros para o
processo de avaliação. A possibilidade de autoavaliação nesse processo fortalece a
relação professor/estudante na perspectiva da avaliação de potencialidades e
superação das barreiras na aprendizagem.
A utilização da prova na escola quilombola é importante por possibilitar a
oralidade e a escrita como medidas avaliativas numa dimensão pedagógica.

5 AVALIAÇÃO COM FOCO NA GESTÃO DE RESULTADOS
5.1 Indicadores Educacionais: o que são e para que servem?
No final da década de 80 para o início da década de 90, o Brasil
demonstrou avanços significativos na oferta de unidades de ensino para a
população, o que significativamente sustenta a ideia de que superamos o histórico
desafio da quantidade. Ou seja, conseguiu oferecer escolas a praticamente a todo o
universo de estudantes em idade escolar. No entanto, os novos dados das primeiras
avaliações nacionais relacionados à aprendizagem dos estudantes demonstravam
que o estudante parecia não estar desenvolvendo as capacidades e adquirindo os
conhecimentos relacionados às aprendizagens essenciais esperadas nos anos de
escolarização básica. Assim, o eixo das discussões muda da quantidade para a
qualidade: é necessário que o estudante não apenas frequente a escola, mas que
efetivamente aprenda o que precisa aprender.
Nesse sentido, foi necessário criar políticas de monitoramento da
eficiência dos sistemas de ensino e das escolas para que, qualitativamente,
pudessem descrever não apenas as aprendizagens desenvolvidas em cada etapa
da escolarização básica, mas fatores associados ao desempenho dos estudantes
que subsidiassem o monitoramento e a intervenção de políticas públicas em
educação. Foi nesse contexto e por essa razão que surgiram as avaliações,
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exames, índices e indicadores nacionais de qualidade ao longo da década de 90 e
se fortaleceram, aperfeiçoaram-se e consolidaram-se como indicadores de
qualidade da educação nacional.
Neste documento, apresenta-se um resumo dos principais indicadores a
serem conhecidos pelas Secretarias Municipais de Educação, como lê-los e como
utilizar seus resultados em prol da melhoria da qualidade de ensino das redes
municipais.

PRINCIPAIS AVALIAÇÕES E INDICADORES EDUCACIONAIS DE CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-anresc-provabrasil-aneb. Com adaptações.

5.2 Avaliação e Indicadores educacionais
Graças ao investimento e amadurecimento das avaliações nacionais, o
Brasil tornou-se referência na produção de indicadores que dão informações com
precisão e confiabilidade estatística sobre as aprendizagens dos estudantes e
fatores de contexto das escolas, municípios e sistemas de ensino. Contudo, os
dados e informações não são necessariamente a avaliação propriamente dita.

79

Segundo Lukas Mujika e Santiago Etxebarría (2009, p. 91), por avaliação
entende-se:
[...] o processo de identificação, coleta e análise de informações relevantes
– que podem ser quantitativas ou qualitativas – de modo sistemático,
rigoroso, planejado, dirigido, objetivo, fidedigno e válido para emitir juízos de
valor com base em critérios e referências, preestabelecidos para determinar
o valor e o mérito do objeto educacional em questão, a fim de tomar
decisões que ajudem a aperfeiçoar o objeto mencionado.

As informações sobre a proficiência dos estudantes coletadas nas
avaliações nacionais podem constituir-se numa incompletude se dissociadas de
seus fatores de contexto. Ora, é importante conhecer as aprendizagens dos
estudantes, mas é igualmente imprescindível conhecer fatores ligados ao seu
contexto socioeconômico, renda, porte da escola em que estuda, formação de seus
professores e condições de trabalho, distorção idade-série e outros fatores que
significativamente interferem e condicionam em seu desempenho.

Assim, as medidas, dados, indicadores e informações geradas pelas
avaliações devem ser submetidos a uma análise e investigação de forma integrada,
de modo a não entender dados de forma isolada ou compartimentada, mas como
complementares e interdependentes.
5.3 Indicadores e seus usos: como melhorar?
Assim como a avaliação não tem um fim em si mesmo e não deve servir à
classificação ou rankings de desempenho descontextualizados, os indicadores
educacionais devem ser utilizados com a tônica e o propósito na tomada de
decisões e foco na aprendizagem dos estudantes. Sem esses fins, não há razão
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para sua realização e disponibilização de seus dados. Esses dados servem como
levantamento situacional para as redes municipais de ensino e suas escolas para
que subsidiem melhor o diagnóstico de sua realidade e tomem decisões assertivas
para a melhoria da qualidade do ensino.
Abaixo, segue um resumo conceitual dos principais indicadores
educacionais com informações sobre o desempenho das redes municipais e
algumas orientações de como combater os baixos indicadores.
5.3.1. Rendimento escolar (Aprovação, Reprovação e Abandono)
Por rendimento escolar, entendemos o indicador de fluxo que agrega as
taxas, produto do movimento anual escolar.
Conceitualmente, podemos definir:
 Taxa de Aprovação – Taxa dos estudantes que foram aprovados no
final do ano letivo de 2015, informados no censo escolar pela unidade de
ensino.
 Taxa de Reprovação – Taxa dos estudantes que foram reprovados no
final do ano letivo de 2015, informados no censo escolar pela unidade de
ensino.
 Taxa de Abandono – Taxa dos estudantes informados no censo
escolar pela unidade de ensino que abandonaram a escola durante o ano
letivo de 2015, para os quais não foram expedidos documentos de
transferência.

A taxa de aprovação é também chamada de sucesso escolar e as taxas
de reprovação e abandono são consideradas fracasso escolar.
SUCESSO
ESCOLAR

FRACASSO
ESCOLAR

=

APROVAÇÃO

=

REPROVAÇÃO +
ABANDONO
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Todas as escolas de ensino fundamental possuem taxas de Rendimento
Escolar. As de educação infantil não as possuem em função do processo de
progressão continuada dos estudantes admitidos neste nível de ensino.
As taxas de Rendimento são calculadas com base nos dados do Censo,
informados pela escola. Para fins de conceituação, pode-se resumir:
 Aprovação + Reprovação + Abandono = 100%;
 Para o cálculo do IDEB, é considerado o rendimento dos anos Ímpares;
 O foco da melhoria no IDEB é o combate à Reprovação e Abandono
Escolar;
 A transferência não é considerada fracasso escolar.
O combate ao fracasso escolar tem causas diversas, que vão desde
questões pedagógicas a questões contextuais, e a intervenção constitui-se num
problema de gestão. Com base no rendimento escolar de 2015, podem-se classificar
as escolas e municípios em quatro categorias de acordo com o maior problema
verificado nas taxas.
SUGESTÃO DE CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENTAL COM BASE NAS TAXAS DE RENDIMENTO
ESCOLAR: APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO.
CARACTERIZAÇÃO

CATEGORIA

Escolas com bom controle de Rendimento Escolar.
A

São escolas com baixos índices de reprovação e de abandono.
Escolas que, embora com taxa de abandono baixa e aparentemente sob
controle, possuem alto índice de Reprovação. Essas escolas devem ser no
sentido de garantir o bom trabalho de controle sobre o abandono escolar e

B

refletir sobre as causas da reprovação, seus impactos no IDEB e meios de
prevenção específicos para a Reprovação Escolar. São escolas que possuem
índice de Reprovação acima de 7% e índice de abandono inferior a esse
percentual.
Essas escolas, embora com taxa de reprovação baixa e aparentemente sob
controle, possuem alto índice de Abandono Escolar. Essas escolas devem

C

ser orientadas de forma a garantir o bom trabalho de controle sobre a
reprovação escolar e refletir sobre as causas do alto abandono, seus impactos
no IDEB e meios de prevenção específicos para este problema na escola. As
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escolas dessa categoria possuem taxa de Abandono superior a 7% e
Reprovação inferior a este percentual .
Escolas nessa categoria são as mais preocupantes: elas possuem altos
índices de reprovação e de abandono. Nesse caso, estas serão orientadas a
refletir sobre as causas gerais desses altos índices, seus impactos no IDEB e
D

meios de prevenção específicos para a Reprovação e Abandono Escolar.
Nesta categoria, os municípios possuem taxas de Reprovação e Abandono
superior a 8% cada.

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais

5.3.2. ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização
A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação em larga
escala, integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a qual está
direcionada para a fase final do Ciclo de Alfabetização. Essa avaliação insere-se no
contexto de atenção voltada aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das
habilidades de alfabetização a serem alcançadas por estudantes no final do ciclo da
infância.
A ANA produz indicadores que podem contribuir para o processo de
alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Trata-se de uma avaliação que vai
além da simples aplicação do teste de desempenho ao estudante, pois exige,
também, uma análise das condições de escolaridade que esse estudante teve, ou
não, para desenvolver esses saberes.
 Objetivos:
 Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do Ensino
Fundamental;
 Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino;
 Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das
desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas
pelas diretrizes da educação nacional.
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 Participação:
 A ANA é censitária, portanto, será aplicada a todos os alunos
matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental. No caso de escolas
multisseriadas, é aplicada apenas para uma amostra de escolas.

 Características:
 A avaliação utiliza os seguintes instrumentos: questionários contextuais
e teste de desempenho.
 Aplicação dos testes
 A gestão, o planejamento de logística, a elaboração e a correção dos
testes são de responsabilidade do INEP.
 A primeira edição da ANA ocorreu em 2013, quando foram avaliadas
as capacidades de Leitura e Matemática. Em 2014, houve também a
aplicação dos testes de escrita.
 A última edição ocorreu em 2016, cujos resultados serão divulgados
em 2017.
Para acessar os resultados das redes municipais na ANA 2013 e
2014 por nível de proficiência acesse o link abaixo:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-aana
5.3.3 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC - Prova Brasil
A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico, em larga escala,
desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep/MEC). Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo
sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários
socioeconômicos.
Os testes da Prova Brasil são aplicados de forma censitária para escolas
urbanas e rurais, contendo itens (questões) de Língua Portuguesa, com ênfase em
leitura, e Matemática, com ênfase na resolução de problemas. São aplicados para
estudantes de 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos), que respondem também a questionários
socioeconômicos, que fornecem informações sobre fatores de contexto que podem
estar associados ao desempenho dos estudantes. Professores e Diretores das
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escolas avaliadas também respondem a questionários que coletam dados
demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho.
A partir das informações da Prova Brasil, o MEC e as Secretarias
Estaduais

e

Municipais

de

Educação

podem

definir

ações

voltadas

ao

aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das desigualdades
existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades
identificadas, direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas
identificadas como prioritárias.
As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o
cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das
taxas de aprovação nessas esferas.
Além disso, os dados também estão disponíveis a toda a sociedade, que,
a partir dos resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas
diferentes esferas de governo.
Os dados dessas avaliações são comparáveis ao longo do tempo, ou
seja, pode-se acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes e
do sistema como um todo.
As aprendizagens dos estudantes são medidas numa escala de
proficiência com os pontos de corte, a seguir:

Escala de Língua Portuguesa
Nivel 0

125 ou menos

Nivel 1

125 a 150

Nivel 2

150 a 175

Nivel 3

175 a 200

Nivel 4

200 a 225

Nivel 5

225 a 250

Nivel 6

250 a 275
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Nivel 7

275 a 300

Nivel 8

300 a 325

Nivel 9

Maior que 325

Escala de Matemática

Fonte:

Nivel 0

125 ou menos

Nivel 1

125 a 150

Nivel 2

150 a 175

Nivel 3

175 a 200

Nivel 4

200 a 225

Nivel 5

225 a 250

Nivel 6

250 a 275

Nivel 7

275 a 300

Nivel 8

300 a 325

Nivel 9

325 a 350

Nivel 10

350 a 375

Nivel 11

375 a 400

Nivel 12

Maior que 400

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas

A Prova Brasil acontece nos anos ímpares desde 2005. Sua última edição
aconteceu em 2015 e a próxima acontecerá em 2017.
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5.3.4. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, instituído em
2005, pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, reúne
dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar,
informado pelo Censo Escolar, e médias de desempenho na Prova Brasil.

Não se pode entender o IDEB sem analisar seus componentes
estruturantes. Não se alcançam as metas do IDEB sem considerar os componentes
como condicionantes.
Hoje a principal referência para a qualidade educacional do país, o IDEB
amplia as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, já que
é comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes
da educação: aprendizagem e fluxo.
O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol
da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de
qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Com o IDEB, há
metas bianuais traçadas para as escolas, municípios, unidades da federação e
redes de ensino para que o país alcance um IDEB igual a 6,0 (em 2021), o que
corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável aos dos países
desenvolvidos.
Para conhecer o IDEB de seu município com seus componentes
estruturantes e metas até 2021, acesse o link abaixo:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb

5.3.5 Distorção idade série
A distorção idade-série representa um grave problema da educação no
Brasil, conforme demonstram as informações sobre o tempo de conclusão dos
diferentes níveis educacionais.
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Distorção Idade-série é a condição em que se encontra o aluno que está
cursando uma série/ano com idade superior à que seria recomendada ou prevista. É
também denominada Defasagem Idade-Série. A taxa de distorção do seu município
representa o percentual de estudantes nessa condição.
O valor da distorção é calculado em anos e representa a defasagem entre
a idade do estudante e a idade recomendada para a série que ele está cursando. O
estudante é considerado em situação de distorção ou defasagem idade-série
quando a diferença entre a idade dele e a idade prevista para a série é de dois anos
ou mais, conforme demonstrado na tabela abaixo:

TABELA DE REFERÊNCIA DA DISTORÇÃO IDADE-ANO
Referência
Idade esperada
Idade – distorção

ENSINO FUNDAMENTAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
ano ano ano ano ano ano ano ano ano
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8 ou 9 ou 10
11
12
13
14
15
16
+
+
ou + ou + ou + ou + ou + ou + ou +

A situação de distorção pode ser desencadeada por quatro fatores
principais: a repetência, a entrada tardia na escola, abandono e retorno do estudante
evadido. É importante que cada rede municipal desenvolva pesquisas específicas
em sua área de abrangência para desenvolver programas de correção de fluxo
adequados.
5.3.6 Indicador de Formação Docente
Indicador de formação docente é a distribuição de taxa média percentual
de professores e sua formação de acordo com a adequação exigida para o nível de
ensino.
A tabela abaixo aponta a divisão das categorias em que os docentes se
encontram, distribuição e a descrição dos grupos:

GRUPO

DESCRIÇÃO

01

Docentes com formação superior de licenciatura no mesmo componente
curricular que lecionam ou bacharelado no mesmo componente
curricular com curso de complementação pedagógica.
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02

03

Docentes com formação superior de bacharelado no componente
curricular correspondente, mas sem licenciatura ou complementação
pedagógica.
Docentes com licenciatura em área diferente que leciona, ou com
bacharelado nos componentes curriculares de base curricular comum e
complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que
leciona.

04

Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias
anteriores.

05

Docentes que não possuem curso superior completo

A formação adequada para o ano e o componente curricular que leciona
são fatores associados ao bom desempenho e cabe aos municípios investirem na
formação de seus professores e lotá-los de forma adequada nas unidades de
ensino.

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais

5.3.7 Nível Socioeconômico
O nível socioeconômico das escolas reflete o padrão médio de vida de
estudantes da escola com base na renda média familiar e bens declarados nos
questionários socioeconômicos.
Conhecer o nível socioeconômico de cada unidade de ensino de sua rede
municipal pode auxiliá-lo a aperfeiçoar políticas de apoio ao estudante de escolas de
baixa renda e a adequação curricular e metodológica com base nesse indicador,
pois está associado a esse indicador não apenas o desempenho dos estudantes nas
avaliações nacionais e seu desempenho na escola, mas também o acesso a outros
bens, fontes de estudo e pesquisa e ampliação do universo cultural, o que possibilita
afirmar que seu desempenho não está associado tão exclusivamente ao saber
ensinado na escola.
Por essa razão, há de fato um determinismo socioeconômico no
desempenho escolar de estudantes. Todavia, sabe-se que escolas bem organizadas
curricular e pedagogicamente conseguem reverter a lógica da exclusão com base
em critérios socioeconômicos.
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Abaixo, segue a tabela de referência para análise dos níveis:
NSE

MUITO
BAIXO

BAIXO

SÍNTESE DESCRITA DOS NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS DAS ESCOLAS
Este é o menor nível da escala e os estudantes, de modo geral, indicaram que
há em sua casa bens elementares, como uma televisão em cores, uma
geladeira, um telefone celular, até dois quartos no domicílio e um banheiro; não
contratam empregada mensalista e nem diarista; a renda familiar mensal é de
até 1 salário mínimo; e seus pais ou responsáveis possuem ensino
fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino.
Neste, os estudantes, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens
elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um
telefone celular, dois quartos e um banheiro; bens complementares, como
videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador, e possuem
acesso à internet; não contratam empregada mensalista ou diarista; a renda
familiar mensal está entre 1 e 1,5 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou
responsáveis) possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse
nível de ensino.

MÉDIO
BAIXO

Já neste nível, os estudantes, de modo geral, indicaram que há em sua casa
bens elementares, como um rádio, uma geladeira, dois telefones celulares, até
dois quartos e um banheiro e, ainda, duas ou mais televisões em cores; bens
complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas,
computador e possuem acesso à internet; bens suplementares, como freezer,
um ou mais telefones fixos e um carro; não contratam empregada mensalista
ou diarista; a renda familiar mensal está entre 1,5 e 5 salários mínimos; e
seu pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino fundamental completo
ou estão cursando esse nível de ensino.

MÉDIO

Neste, os estudantes, de modo geral, indicaram que há em sua casa um
quantitativo maior de bens elementares como três quartos e dois banheiros;
bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas,
computador e acesso à internet; bens suplementares, como freezer, um ou
mais telefones fixos, um carro, além de uma TV por assinatura e um aspirador
de pó; não contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar
mensal é maior, pois está entre 5 e 7 salários mínimos; e seu pai e sua
mãe (ou responsáveis) completaram o ensino médio.

MÉDIO
ALTO

Neste nível, os estudantes, de modo geral, indicaram que há em sua casa um
quantitativo alto de bens elementares como três quartos e três banheiros; bens
complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas,
computador e acesso à internet; bens suplementares, como freezer, telefones
fixos, uma TV por assinatura, um aspirador de pó e, agora, dois carros; não
contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar está acima de 7
salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram a
faculdade e/ou podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação.
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MUITO
ALTO

Este é o maior nível da escala e os estudantes, de modo geral, indicaram que
há em sua casa um quantitativo alto de bens elementares, como duas ou mais
geladeiras e três ou mais televisões em cores, por exemplo; bens
complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas,
computador e acesso à internet; maior quantidade de bens suplementares, tal
como três ou mais carros e TV por assinatura; contratam empregada
mensalista ou diarista até duas vezes por semana; a renda familiar mensal é
alta, pois está acima de 7 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou
responsáveis) completaram a faculdade e/ou podem ter concluído ou não um
curso de pós-graduação.
http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais

5.3.8. Esforço Docente
Por Indicador de Esforço Docente, entendemos o percentual de
professores distribuídos em níveis que indicam o seu esforço de trabalho na
educação: quantos turnos, escolas, etapas em quem trabalham e para quantos
estudantes lecionam.
A tabela abaixo descreve os níveis de esforço docente e sua
caracterização:
NÍVEIS

DESCRIÇÃO

Nível 01

Docente que tem até 25 estudantes e atua em um único turno, escola e etapa.

Nível 02

Docente que tem entre 25 e 150 estudantes e atua em um único turno, escola e
etapa.

Nível 03

Docente que tem entre 25 e 300 estudantes e atua em um ou dois turnos em
uma única escola.

Nível 04

Docente que tem entre 50 e 400 estudantes e atua em dois turnos, em uma ou
duas escolas e em duas etapas.

Nível 05

Docente que tem mais de 300 estudantes e atua nos três turnos, em duas ou três
escolas e em duas ou três etapas.

Nível 06

Docente que tem mais de 400 estudantes e atua nos três turnos, em duas ou três
escolas e em duas ou três etapas.
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5.3.9 Regularidade Docente
O indicador de regularidade docente aponta medidas que descrevem a
manutenção de grupo de professores na escola nos últimos cinco anos, e se mudou
muito ou não o quadro de docentes na instituição.
Em geral, a manutenção por maior período de tempo é fator associado a
bom desempenho e deve ser observado por gestores públicos municipais, no
sentido de garantir, o quanto possível, a manutenção de professores ao longo de um
período razoável nas unidades de ensino. Essa manutenção também garante a
verificação de resultados ao longo do tempo associada a uma equipe de trabalho.
O Indicador mede a permanência de um quadro de professores em uma
escola no período de 5 anos (2011 – 2015). Quanto mais tempo permanece o
quadro de professores num quadro da escola, maior a regularidade; quanto maior a
mudança no quadro, menor a regularidade.

Regularidade

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DO
GRUPO DE PROFESSORES

Baixa

0 a 2 anos

Média Baixa

2 a 3 anos

Média

3 a 4 anos

Alta

4 a 5 anos
http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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