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 A avaliação é uma constante em nosso dia-a-
dia. Não aquela que fazemos ou que estamos 

comprometidos a fazer quando nos 
encontramos na escola, mas um outro tipo, 

como aquele em que avaliamos impressões e 
sentimentos.  



 É assim que, nas interações cotidianas, em 
casa, em nossa trajetória profissional, 

durante o lazer, a avaliação sempre se faz 
presente e inclui um julgamento de valor 
sobre nós mesmos, sobre o que estamos 
fazendo, sobre o resultado de trabalhos. 



Análise da música 

“Geni e o Zepelim” 

(Chico Buarque) 



 A AVALIAÇÃO 
ESCOLAR 

 



 

O ato de avaliar não pode ser entendido 
apenas como um momento final do 

processo em que  se verifica o que o aluno 
alcançou. A questão não está, portanto, 

em tentar uniformizar o comportamento 
do aluno, mas em criar condições de 

aprendizagem que permitam a ele, 
qualquer que seja seu nível, evoluir na 

construção de seu conhecimento. 



  

 A avaliação tem um significado muito 
profundo, à medida que oportuniza a todos 

os envolvidos no processo educativo 
momentos de reflexão sobre a própria 

prática. Através dela, direciona o trabalho, 
privilegiando o aluno como um todo, como 

um ser social com suas necessidades próprias 
e também possuidor de experiências que 

devem ser valorizadas na escola. 



  

 

 Nesse sentido, faz-se necessário 
redimensionar a prática de avaliação no 
contexto escolar. Não só o aluno, mas o 

professor e todos os envolvidos na prática 
pedagógica podem, através dela, refletir 

sobre sua própria trajetória na construção do 
conhecimento. 



  

 Geralmente, os professores se utilizam da 
avaliação para verificar o rendimento dos 
alunos, classificando-os como bons, ruins, 

aprovados e reprovados. Na avaliação com 
função simplesmente classificatória, todos os 
instrumentos são utilizados para aprovar ou 

reprovar o aluno, revelando um lado ruim da 
escola, a exclusão.  



  

  

 A avaliação tem sido um processo 
angustiante para muitos professores que 

utilizam esse instrumento como recurso de 
repressão, e para alunos, que identificam a 
avaliação como o "momento de acertos de 

contas", "a hora da verdade", "a hora da 
tortura". 



  

  

 A avaliação com função classificatória não 
auxilia em nada o avanço e o crescimento do 

aluno e do professor, pois constitui-se num 
instrumento estático e frenador de todo o 

processo educativo.  



 A avaliação voltada para o real aprendizado 
do aluno, ao contrário da classificatória, 

constitui-se num momento dinâmico e 
diretamente relacionado ao processo de 

desenvolvimento da ação e do crescimento 
da autonomia. 
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Artigo 40 - A avaliação interna do processo de 
ensino e de aprendizagem, responsabilidade 
da escola, será realizada de forma contínua, 
cumulativa e sistemática, tendo como um de 

seus objetivos o diagnóstico da situação de 
aprendizagem de cada aluno, em relação à 

programação curricular prevista e 
desenvolvida em cada nível e etapa da 

escolaridade. 



 Artigo 41 - A avaliação interna do processo 
de ensino e de aprendizagem tem por 

objetivos: 

 I - Diagnosticar e registrar os progressos do 
aluno e suas dificuldades; 

 II - Possibilitar que os alunos auto avaliem 
sua aprendizagem; 

 III - Orientar o aluno quanto aos esforços 
necessários para superar as dificuldades; 

  

 



  

IV - Fundamentar as decisões do conselho de 
classe quanto à necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de 
reforço e recuperação da aprendizagem, de 

classificação e reclassificação de alunos; 

 V - Orientar as atividades de planejamento e 
replanejamento dos conteúdos curriculares. 
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CENÁRIOS 

PARA  

ANÁLISE 



 1 – No final do primeiro bimestre, ao fechar 
as notas, um professor de Língua Inglesa, da 

EE John Lennon, atribuiu média 7 a um aluno, 
pois este obteve nota 10 em reading (leitura) 

e 4 em writing (escrita).  Como a média 7 é 
considerada boa nota, o docente não se 
preocupou com a recuperação do aluno. 

 



 2 – O quadro 11, Generalidades, do Diário de 
Classe de uma professora de História, da EE 

Freddie Mercury, 1ª série C, consta o seguinte 
registro: “O aluno nº 10 não parava de 

conversar durante a aula, atrapalhando a 
explicação da professora. Fiz-lhe algumas 

perguntas referente ao conteúdo explicado e, 
como esperado, o aluno não soube 

responder-me. Como nota de participação, 
retirei um ponto de sua média.” Somente 

esse aluno teve a participação considerada 
pela docente na hora de finalizar as notas. 

  

 



 3 – Durante o Conselho de Classe e Série, da EE Bono 
Vox, o professor de Ciências apresentou parcialmente 
as notas atribuídas aos alunos, todas azuis. Quando a 

Professora Coordenadora projetou a planilha, verificou-
se que faltavam algumas notas do referido docente. 

Este alegou que fecharia a média naquele momento, 
pois queria ver o desempenho daqueles alunos nas 

demais disciplinas. Se o aluno estivesse bem com os 
demais professores, ele obteria nota 5. Caso contrário, 

lhe seria atribuída nota vermelha. Já a professora de 
Arte, da mesma escola, não apresentou nota alguma. 

Alegou que, por ter apenas duas aulas semanais e 
muitas salas de aulas atribuídas, não conhecia direito 

seus alunos. Ela precisou do “carômetro” para concluir 
as médias de seus alunos. 

 



 4 – O Quadro 07, Avaliação, do Diário de Classe 
do professor de Língua Portuguesa, da EE Janis 

Joplin,  constava apenas os registros das médias 
e das faltas que os alunos obtiveram. O aluno nº 
15 obtivera nota 9 e tivera 54 faltas no primeiro 

bimestre. Já em relação o aluno nº 28, 
constatou-se nota 1 e 0 (zero) falta. Não havia 

registros de atividades avaliativas, nem de 
recuperação contínua nos quadros 06 (Resumo 

do Conteúdo Programático), 10 
(Acompanhamento da Aprendizagem) e 11 

(Generalidades). 

 



 5 – A professora de Matemática, da EE Jim 

Morrison, aplicou 7 atividades avaliativas 
durante o segundo bimestre, numa sala com 42 

alunos. Foram atribuídas 294 notas num único 
bimestre, para esta sala. Cada atividade referia-
se a conteúdos diferentes. Conta-se facilmente a 
quantidade de notas azuis nestas atividades: 21. 

Quatro alunos, apenas, atingiram média no 
final do bimestre. Já o professor de Educação 

Física, da mesma escola, não atribuiu nota 
vermelha a nenhum aluno, pois “os alunos 

adoram jogar bola”. A sua média menor foi 9. 

 



 6 – O professor de Geografia, da EE Mick 
Jagger, aplicou uma prova referente a um 

filme que não passou numa 8ª série. O aluno 
representante da sala queixou-se, em nome 

de toda a turma, com a Professora 
Coordenadora da escola. A referida PC 

conversou com o professor a respeito da 
queixa dos alunos. Este, enfurecido, coagiu 

seus alunos a dizer à Coordenação que o 
professor havia passado o filme, e que eles 

não haviam estudado e prestado atenção nas 
aulas, caso contrário, aplicaria uma prova 

“três vezes mais difícil”.  

 



 

CONSELHO DE 
CLASSE 



SOCIALIZAÇÃO DE 
PRÁTICAS DE 

FORMAÇÃO SOBRE 
AVALIAÇÃO E 

CONSELHO DE CLASSE 



 Parecer CEE Nº 67/98, 
de 18 de Março de 

1998. Normas 
Regimentais Básicas 

para as Escolas 
Estaduais. 



  

Artigo 20 - Os conselhos de classe 
e série, enquanto colegiados 

responsáveis pelo processo 
coletivo de acompanhamento e 

avaliação do ensino e da 
aprendizagem, organizar-se-ão 

de forma a: 



 I - possibilitar a inter-relação entre 
profissionais e alunos, entre turnos e 

entre séries e turmas; 
II - propiciar o debate permanente sobre 

o processo de ensino e de 
aprendizagem; 

III - favorecer a integração e sequência 
dos conteúdos curriculares de cada 

série/classe; 
IV - orientar o processo de gestão do 

ensino. 



 Artigo 21 - Os conselhos de classe e série 
serão constituídos por todos os professores 
da mesma classe ou série e contarão com a 

participação de alunos de cada classe, 
independentemente de sua idade. 

 Artigo 22 - Os conselhos de classe e série 
deverão se reunir, ordinariamente, uma vez 

por bimestre, ou quando convocados pelo 
diretor. 

 Artigo 23 - 0 regimento escolar disporá sobre 
a composição, natureza e atribuições dos 

conselhos de classe e série. 
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TRECHO DO FILME  

 “ENTRE OS MUROS 
DA ESCOLA” 



 QUESTÕES PARA 
DISCUSSÃO/AUTOAVALIAÇÃO 

  

Assinale um X em sim ou não, 
considerando o perfil do 

Conselho de Classe de sua 
escola. 

 


