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Introdução 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ponta Grossa, ao elaborar este Caderno 

Pedagógico de Avaliação da Aprendizagem, tem por objetivo oportunizar o aprofundamento das 

questões relacionadas com o processo de avaliação da Rede Municipal em seus diferentes âmbitos.  

O Caderno expõe a Política de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação, incluindo 

as avaliações internas e externas, e procura mostrar como essa Política pode contribuir para a me-

lhoria nos processos de ensino e aprendizagem.   

Partindo do pressuposto de que a avaliação é um espaço de reflexão e parte importante do 

processo de ensino e aprendizagem, assume-se que ela deve ser direcionada pela dimensão política 

de educação, permeada por concepções teóricas que se traduzem nas práticas pedagógicas desen-

volvidas na sala de aula. Assim, a avaliação deve estar voltada à aprendizagem, servindo como 

referência para os educadores1 poderem detectar as fragilidades do processo de ensino e de apren-

dizagem e, em consequência, propor formas de superá-las para melhorar o desempenho dos alunos.  

A avaliação, vista como um processo e não como um fim em si mesma, envolve vários 

sujeitos: o aluno, que precisa ter conhecimento do seu processo de aprendizagem para superar suas 

dificuldades e suprir suas necessidades; o professor, que precisa constantemente avaliar a própria 

prática; os pais, que são corresponsáveis pela educação dos filhos; e a Equipe Gestora, que deve 

garantir a equidade na aprendizagem de todos os alunos. Nesta perspectiva, é necessário um olhar 

atento aos resultados e àquilo que eles traduzem, levando em consideração o que é observado nas 

práticas pedagógicas para que, a partir daí, ações sejam planejadas envolvendo um trabalho de 

formação ou de gestão.  

É muito importante que os profissionais da educação conheçam com profundidade as ques-

tões que se imbricam nos resultados de aprendizagem, como os relacionados à avaliação. Ou seja, 

ao constatar a situação de aprendizagem dos alunos por meio dos resultados obtidos nos instru-

mentos de avaliação, poderão ser dadas as condições necessárias para que eles alcancem com êxito 

os objetivos propostos. Sob tal prisma, então, este Caderno possibilita o entendimento de que a 

avaliação só tem sentido quando leva ao desenvolvimento do aluno.  

Para cumprir com esse propósito, na elaboração do presente Caderno foram selecionados 

conteúdos que fundamentam a concepção de avaliação defendida pela Rede Municipal de Ensino, 

 
1 A SME sempre esteve atenta às especificidades de gênero, no entanto, tendo em vista a peculiaridade da língua 

portuguesa, optou por empregar neste Manual o chamado “masculino genérico” – forma léxico-semântica que em 

situações específicas abarca os dois gêneros, em designações como: aluno, professor, educador, pedagogo, diretor, 

pais (e similares), bastante recorrentes nestas páginas. Evita-se, deste modo, o excesso de uso do parêntese para indicar 

o feminino: professor(a), educadores(as), técnicos(as)-pedagógicos(as)... – o que, desfazendo certa poluição visual e 

travamento do texto, facilita a fluência da sua leitura.  
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e orientam sobre as avaliações diagnóstica, formativa e somativa, apresentando esclarecimentos 

sobre o Parecer Avaliativo de Aprendizagem, o Conselho de Classe e o Conselho de Avaliação.  

Os desafios para a garantia de uma escola de qualidade são muitos, mas o conhecimento 

da realidade educacional, a análise criteriosa dos dados obtidos e o confronto entre a situação real 

e a situação desejada são fundamentais para o planejamento de intervenções que transformem o 

cenário em questão. Neste sentido, o material aqui apresentado consta de um alinhamento do pro-

cesso avaliativo na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa para que se possam vencer os 

desafios e vislumbrar resultados positivos na aprendizagem de todos os alunos. 

1 Contextualização histórica da avaliação 

Compreende-se, neste trabalho, a importância dada à avaliação e à necessidade do conhe-

cimento aprofundado, por parte dos profissionais envolvidos no processo de ensino e de aprendi-

zagem, a respeito das questões que este tema abrange. Para tanto, antes de apresentar as definições, 

finalidades, funções e articulações com o pedagógico, optou-se por destacar o caminho percorrido 

pela avaliação em nível federal e municipal em seus aspectos mais abrangentes, no sentido de 

garantir a qualidade do ensino público, pois o maior desafio enfrentado pelos sistemas educacio-

nais é a aprendizagem dos estudantes baseada em critérios de qualidade e equidade. 

1.1 Breve histórico da avaliação da aprendizagem em nível federal 

Até a metade da década de 1990, o maior problema enfrentado na educação brasileira era 

a garantia de acesso e permanência de todas as crianças em idade escolar nas unidades de ensino. 

Com a universalização do acesso à escola, surge a preocupação com a qualidade da Educação 

Básica. É nesse contexto que as avaliações externas passam a fazer parte das pautas de discussões 

nas esferas educacionais.  

Os dados a seguir têm por fonte documentos sobre o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), em 1988 foram testadas as primeiras 

experiências de avaliação em larga escala na Educação Básica que, com reformulações importan-

tes, ainda hoje estão em vigor. Naquele ano o MEC realizou, nos estados do Paraná e do Rio 

Grande do Norte, uma aplicação piloto do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público 

(SAEP) de 1º Grau. 

Em 1990, com a criação do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira (SAEB), o go-

verno federal passa a ter conhecimento a respeito da qualidade da Educação Básica. A primeira 

edição avaliou uma amostra de escolas públicas, aplicada em turmas de 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do 

Ensino Fundamental, nas áreas de Língua Portuguesa, Redação, Matemática e Ciências Naturais. 



 

 
Caderno Pedagógico – Avaliação       

Em 1993 a segunda edição do SAEB permaneceu com a mesma organização da edição 

anterior. 

Em 1995 houve modificações na metodologia de construção dos testes e, por conta disso, 

foi possível comparar os resultados das avaliações no decorrer do tempo. Nessa edição os testes 

foram aplicados em escolas públicas e privadas, de forma amostral, em turmas de 4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental e no último ano do Ensino Médio. 

Na edição de 1997 a aplicação seguiu o mesmo sistema, mas com uma novidade: a análise 

de desempenho dos alunos foi realizada por meio dos níveis das escalas de proficiência. 

No ano de 1999 o SAEB seguiu o formato da edição anterior, só foi acrescentada a aplica-

ção de testes de Geografia. 

Em 2001 o SAEB passa a aplicar somente testes de Língua Portuguesa e Matemática. 

No ano de 2003 a aplicação dos testes seguiu a mesma organização do ano anterior. 

Em 2005 surgiram novidades. O SAEB reuniu duas avaliações: Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), a Prova Bra-

sil. 

A ANEB permaneceu com o processo de avaliação por amostragem nas redes públicas e 

privadas, tendo como ponto central a gestão da Educação Básica. 

Já a Prova Brasil passou a avaliar, de forma censitária, os alunos de 4ª série/5º ano, do ciclo 

inicial, e de 8ª série/9º ano, do ciclo final do Ensino Fundamental das escolas públicas. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi lançado em 2007. Ele foi 

criado com o objetivo de aferir a qualidade do Ensino Básico no Brasil. A verificação é realizada 

no ano inicial e final do Ensino Fundamental e com o 3º ano do Ensino Médio. O índice é calculado 

a partir do fluxo escolar e das médias de desempenho obtidas na Prova Brasil, para escolas e mu-

nicípios, e da Prova SAEB, aplicadas pelo INEP no 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano 

do Ensino Médio. 

Em 2007 foi criada a Provinha Brasil, uma avaliação diagnóstica, sem finalidades classifi-

catórias, que fornecia informações sobre o processo de alfabetização e letramento em Língua Por-

tuguesa e em Matemática, tendo por alvo estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamen-

tal. Sua primeira aplicação ocorreu em 2008. Era efetuada no início e no final do ano letivo. Ela 

diferenciava-se das outras avaliações, pois a aplicação e correção das avaliações ficavam a critério 

de cada Rede de Ensino e os resultados não eram divulgados e nem analisados pelo Ministério da 

Educação. Cada Rede de Ensino era responsável por analisar os resultados das respectivas escolas. 

Sua última edição ocorreu em 2016. 

Nos anos de 2009 e 2011 as avaliações seguiram a organização da edição anterior. 



 

 
Caderno Pedagógico – Avaliação       

Nova avaliação em 2013. A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) passa a compor 

o SAEB. A ANA era aplicada nas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de 

avaliar a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática. 

No ano de 2019, para se ajustar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o SAEB 

passa por mais uma reformulação. As siglas ANA, ANEB e ANRESC deixam de existir e todas 

as avaliações passam a denominar-se SAEB.  

A avaliação da alfabetização passa a ser realizada no 2º ano do Ensino Fundamental, pri-

meiramente de forma amostral. Tem início a avaliação na Educação Infantil, com aplicação de 

questionários eletrônicos exclusivamente para professores e diretores das Redes de Ensino. 

 

Assim, pode-se afirmar que o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é uma 

das ações mais antigas do Ministério da Educação, existe desde os anos de 1990 e passou por 

diversos aprimoramentos no decorrer desses trinta anos de sua existência. 

1.2 Contextualização histórica da avaliação no município de Ponta 
Grossa 

A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, atenta aos movimentos educacio-

nais, caminha sempre na direção e na busca de estratégias que deem conta da melhoria da quali-

dade do ensino e da aprendizagem.  

Assim, observando os movimentos da avaliação em nível mundial e federal, o município 

teve em 2002 a primeira experiência de avaliação externa.  

Naquele ano os alunos matriculados no 5º ano (4ª série) do Ensino Fundamental submete-

ram-se à avaliação de Língua Portuguesa (interpretação textual e produção de texto) e de Matemá-

tica. As matrizes dos cadernos de provas foram elaboradas por técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação (SME), responsáveis pelas disciplinas avaliadas. A aplicação foi realizada pelos co-

ordenadores pedagógicos das escolas, sendo que eles não aplicavam nas unidades em que atuavam, 

sendo feita a troca de escolas para realizar a aplicação.  As correções foram executadas na SME 

por um grupo formado por coordenadores pedagógicos e técnicos da própria SME.  
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Para a devolutiva dos resultados as escolas eram agrupadas por polos e a secretária de 

Educação da época, professora Esméria de Lourdes Saveli, realizava a devolutiva dos resultados 

para a Equipe Gestora e professores das escolas de cada polo. 

Esse modelo de avaliação ocorreu no período de 2002 a 2004. 

Nos anos de 2006 a 2012 as avaliações foram realizadas em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna. Nesse período os alunos do 1º ao 5º ano eram avaliados em Língua Portuguesa, Matemática 

e Ciências.  A forma de aplicação seguia o modelo de 2002 a 2004. 

No ano de 2013 a avaliação foi efetuada em parceria com a Editora Positivo, por meio do 

hábile – Sistema de Avaliação Positivo. Participaram da avaliação os alunos matriculados no 4º 

ano, que realizaram testes de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.  

Em 2014 foi criado o Programa de Avaliação da Aprendizagem “AvaliAção” em parceria 

com a Avaliar Mais Educacional. Em novembro desse ano os alunos matriculados nas turmas de 

4º ano participaram da primeira avaliação de Língua Portuguesa e Matemática implementada por 

esse programa.  

O Programa de Avaliação de Aprendizagem “AvaliAção” teve continuidade nos anos de 

2015 e 2016. Nesse período foram efetuadas provas de Língua Portuguesa e Matemática para alu-

nos matriculados nas turmas de 3º, 4º e 5º ano. 

No mês de junho de 2018 deu-se a Primeira Avaliação Padronizada, planejada e executada 

pela própria equipe de avaliação e formação da SME. Essa avaliação atingiu os alunos do 3º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental das escolas da Rede Municipal. Os componentes curriculares avalia-

dos foram os da Língua Portuguesa e de Matemática, por meio de provas objetivas. 

Em 2019 foi criado o Sistema de Avaliação Municipal de Aprendizagem – AVALIAPG. 

Participam dessa avaliação alunos matriculados no 2º, 3º, 4º e 5º ano e são avaliadas habilidades 

de Língua Portuguesa (leitura, interpretação e produção textual) e de Matemática. As provas são 

aplicadas duas vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, de acordo 

com calendário próprio da SME.  

A partir de 2020 o AVALIAPG traz uma novidade no sistema de avaliação: além das ha-

bilidades de Língua Portuguesa e de Matemática, passam também a ser avaliadas as habilidades 

dos componentes curriculares de Ciências Humanas e Ciências da Natureza.  
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2 Conceito de avaliação  

“Avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de 

buscar caminhos para melhorar a aprendizagem.” 

Jussara Hoffmann 

A avaliação educacional deve considerar a escola enquanto espaço de aprendizagem que 

leva os alunos à apropriação dos diferentes conhecimentos gerados pela sociedade, para que pos-

sam construir sua própria identidade. 

Nesta perspectiva, passa-se a avaliar sistematicamente a aprendizagem e a refletir sobre 

quais saberes são mais relevantes para a inserção nessa sociedade letrada, quais saberes se fazem 

necessários para garantir os direitos de aprendizagem e assegurar a cidadania dos estudantes dentro 

e fora da escola. 

A principal função da avaliação é diagnosticar o processo de ensino e aprendizagem, (re) 

orientando-os durante todo o percurso. Assim, os resultados obtidos são dados, decorrentes de 

diversos fatores, que devem ser vistos como objetos de reflexão e análise para a tomada de decisões 

que, consequentemente, deverão ser revertidas em melhoria do processo educacional. 

As diversas formas de avaliar se referem às modalidades ou tipos de avaliação, dentre as 

quais destacam-se três (GUERRA, ACIOLI e JUCÁ, 2017): 

1. Avaliação diagnóstica: realizada como ponto de partida, leva em consideração as especi-

ficidades da turma e dos alunos e busca identificar os conhecimentos, habilidades e com-

petências que esses já adquiriram para a adequação dos conteúdos curriculares que serão 

trabalhados com esse grupo. 

2. Avaliação formativa: considerada como a principal modalidade de avaliação, possui ca-

ráter contínuo e sistemático e aponta para a regulação do ensino e da aprendizagem por 

meio da utilização de diferentes instrumentos, levando em consideração a natureza das 

aprendizagens e o contexto em que ocorrem. Os dados obtidos mediante tais instrumentos 

ajudam os professores e alunos a reorientar o seu trabalho, apontando as fragilidades e 

identificando aspectos a melhorar.  

3. Avaliação somativa: é a síntese das informações obtidas em relação ao aprendizado dos 

estudantes. Permite a análise dessas informações sob o ponto de vista dos resultados espe-

rados e pode ser expresso de forma quantitativa (numericamente de acordo com uma escala 

predefinida) ou qualitativa, ocorrendo ao final de cada período, ano letivo ou ciclo. 

Partindo da concepção de que devemos garantir a aprendizagem a todos os estudantes, 

essas três modalidades de avaliação são importantes e devem ser utilizadas de forma conjunta para 

a consolidação das metas a serem alcançadas. A avaliação diagnóstica como “mapeamento” dos 

saberes já constituídos; a avaliação formativa, para o processo de ensino e acompanhamento da 

aprendizagem; e a avaliação somativa, para a validação do conhecimento adquirido, necessário 
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para posterior progressão de acordo com as expectativas de aprendizagem. A avaliação se torna 

assim a principal aliada no processo educativo e na garantia dos direitos de aprendizagem dos 

estudantes. 

Na busca da eficiência educativa, é importante a coerência entre as metas estabelecidas, os 

objetos de ensino e a avaliação utilizada, sempre num processo contínuo, não esquecendo de en-

volver o estudante e sua família, que devem ter participação efetiva, conhecendo as metas e ex-

pectativas em relação à aprendizagem, para que sejam aliados e corresponsáveis nesse processo.  

Desse modo, a SME concebe a avaliação como um processo que contribui para o desen-

volvimento integral do aluno, abrangendo competências que favorecem a aprendizagem de forma 

eficiente, não classificatória, voltada para a inclusão e para equidade. Para isso, é necessário con-

ceber que precisamos de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.  

 

Nesse sentido, a avaliação compreende um diagnóstico da aprendizagem, que verifica a 

capacidade do aluno de colocar em prática os objetos de conhecimento (conteúdos) que aprendeu, 

em relação às habilidades desenvolvidas. Isso permite que o professor possa entender os processos 

mentais, para saber o ponto de partida e o ponto de chegada dessa aprendizagem, a fim de que 

possa propor ações pedagógicas para avanços significativos. 

Nessa direção, consideramos que a avaliação deve ocorrer de tal maneira que o aluno possa 

aprender ao mesmo tempo em que é avaliado. Ela deve ter caráter diagnóstico e formativo e, assim, 

contribuir para uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem e não apenas para classificar o aluno, 

ou para tomar ciência sobre o que o aluno aprendeu ou não aprendeu e ponto final. Sob tal ótica, 

a avaliação se torna uma forte aliada para todos os processos e sujeitos envolvidos na ação de 

ensinar e aprender, de modo que sirva de instrumento para a garantia dos direitos de aprendizagem 

indicados na BNCC. 
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM 
 

 
   

 

P
ri

nc
íp

io
s 

Ét
ic

os
 

Conhecer-se... 

... e construir sua identidade pessoal, so-
cial e cultural, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus grupos de perten-
cimento, nas diversas experiências de 
cuidados, interações, brincadeiras e lin-
guagens vivenciadas na instituição esco-
lar e em seu contexto familiar e comuni-
tário. 

 
Conviver... 

... com outras crianças e adultos, em pe-
quenos e grandes grupos, utilizando dife-
rentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em rela-
ção à cultura e às diferenças entre as pes-
soas. 

     

 

P
ri

nc
íp

io
s 

Es
té

ti
co

s 

Brincar... 

... cotidianamente de diversas formas, 
em diferentes espaços e tempos, com di-
ferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimen-
tos, sua imaginação, sua criatividade, 
suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, soci-
ais e relacionais. 

 Explorar... 

... movimentos, gestos, sons, formas, 
texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histó-
rias, objetos, elementos da natureza, na 
escola e fora dela, ampliando seus sabe-
res sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência 
e a tecnologia. 

     

 

P
ri

nc
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io
s 

P
ol

ít
ic

os
 

Participar... 

... ativamente, com adultos e outras cri-
anças, tanto do planejamento da gestão 
da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das ativi-
dades da vida cotidiana, tais como a es-
colha das brincadeiras, dos materiais e 
dos ambientes, desenvolvendo diferen-
tes linguagens e elaborando conheci-
mentos, decidindo e se posicionando. 

 

Expressar... 

... como sujeito dialógico, criativo e sen-
sível, suas necessidades, emoções, senti-
mentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens. 

 

 

3 Avaliação da aprendizagem 

No decorrer da história educacional, o termo ‘avaliação’ foi muito associado à ideia de 

aprovação e reprovação, como um fim em si mesma, sem levar em conta todo o processo de ensino. 

Somente a aprendizagem era considerada, somente o aluno era avaliado. Essa forma de 

avaliar se caracterizava por uma ação classificatória, autoritária, excludente e antidemocrática. 

Pensando dessa forma, era natural, como observa Antunes (2010), que avaliação e medida tives-

sem a mesma conotação, pois o conhecimento era entendido como “um bem que se acumulava, 

um material que enchia um reservatório previamente existente no cérebro de cada indivíduo su-

postamente vazio.” (ANTUNES, 2010, p. 13). 
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Precisamos pensar hoje num sistema de avaliação pautado por ações mais humanas, mais 

justas, que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos, focado nas competências, ha-

bilidades e atitudes, favorecendo a aprendizagem de forma eficiente, não classificatória, voltado 

para a inclusão e não para a exclusão injusta e desumana. 

Nesse sentido, a avaliação compreende o diagnóstico e a verificação da capacidade do 

aluno de colocar em prática os objetos de conhecimento (conteúdos) que aprendeu, permitindo a 

compreensão dos processos mentais que o guiaram, para se saber o ponto de partida e o ponto de 

chegada da sua aprendizagem, e assim o professor poder propor ações pedagógicas para avanços 

significativos, garantindo os direitos de aprendizagem dos estudantes. 

Para assegurar os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos nossos alunos, 

a Secretaria Municipal de Educação organiza o ensino em ciclos, superando a cultura da reprova-

ção. Nessa organização está intrínseco o princípio da progressão continuada. A progressão conti-

nuada garante a passagem dos alunos, sem retenção nos anos que compõem cada ciclo. 

Antes, o aluno que não sabia o conhecimento necessário era reprovado quantas vezes fos-

sem necessárias, sem que houvesse uma preocupação com sua dificuldade, nem se pensava em 

outras alternativas para superá-las e sem que houvesse investimentos na aprendizagem do aluno, 

a culpa pela não aprendizagem era somente do aprendiz. Nesse sentido, concordamos com Paro 

(2003) quando pondera que: 

Não dá para admitir que, diante do não aprendizado, no final do ano, se possa 

pensar na alternativa da retenção. Trata-se, primeiro, de não deixar chegar ao final 

do ano sem saber. Mas, se chegou sem aprender, é preciso prever alguma medida 

que compense o erro cometido, sem o recurso cômodo (mas deletério) da reprova-

ção. (PARO, 2003, p. 62). 

Precisamos garantir ao nosso aluno o direito da aprovação, mas acima de tudo devemos 

garantir o direito da aprendizagem, não podemos apenas aprovar o aluno sem saber, tampouco 

podemos deixar de ensiná-lo tanto quanto for necessário. Assim, o aluno terá condições de apre-

sentar suas habilidades, no domínio dos conhecimentos do ciclo em que se encontra, para poder 

acompanhar, com segurança, o ciclo seguinte. 

A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, em Seção I, registra sobre a avaliação da aprendizagem e define o 

seguinte: 

Art. 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que 

norteia a relação professor-estudante-conhecimento-vida em movimento, de-

vendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, pre-

missa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mu-

dança em ato, acima de tudo, político. 

§ 1º A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, 

possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse 

contexto, aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto quantitativo, 
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porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissoci-

avelmente ético, social, intelectual. 

§ 2º Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem, como referência, o 

conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os su-

jeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com 

aqueles princípios definidos para a Educação Básica, redimensionados para cada 

uma de suas etapas, bem assim no projeto político pedagógico da escola. 

§ 3º A avaliação na Educação Infantil é realizada mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em 

se tratando de acesso ao Ensino Fundamental. 

§ 4º A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

de caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota 

uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do 

educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo 

organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. (BRASIL, 2013, p. 

76). 

Nessa direção, entendemos que a avaliação deve acontecer de tal maneira que o aluno possa 

aprender ao mesmo tempo em que é avaliado. Ela dever ter caráter diagnóstico e formativo e, 

assim, contribuir para uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem e não somente para classificar 

o aluno, ou para tomar ciência sobre o que o aluno aprendeu ou não aprendeu e ponto final. A 

avaliação deve servir de ponto de partida para tomada de novas decisões sobre a aprendizagem do 

educando, como também refletir sobre a forma de ensinar, com o propósito de levar o aluno a 

atingir os objetivos definidos.  

Grillo (2003) afirma que a avaliação com função diagnóstica “fortalece o esforço para a 

retomada do estudo da forma mais adequada e não se torna um ponto definitivo de chegada, uma 

vez que o objeto da avaliação é dinâmico.” (GRILLO, 2010). 

Para que o professor possa perceber se o aluno realmente compreendeu o assunto estudado, 

em uma aprendizagem significativa, ele precisa utilizar instrumentos que favoreçam ao estudante 

oportunidades de demonstrar, em diferentes situações, suas habilidades na compreensão desse co-

nhecimento. 

Portanto, a avaliação precisa ser diagnóstica, processual e formativa, com a utilização de 

diversos instrumentos, os quais indicarão como os alunos vão se modificando no decorrer do pro-

cesso, em direção aos objetivos de aprendizagem, da mesma forma que indicarão ao professor a 

necessidade de novos encaminhamentos a respeito de sua prática.  

Grillo (2010) considera que: 

Ensinar, aprender e avaliar são fenômenos distintos, mas pertencentes a uma 

mesma atividade pedagógica, por isso a avaliação não pode ser tratada de forma 

estranha ou esporádica; pelo contrário, deve ser entendida como uma atividade 

rotineira e intrínseca à ação educativa. [...] A avaliação é, pois, imprescindível à 

aprendizagem, porque aponta para revisão de programas, propõe novas indaga-

ções, mostra incompletudes e mostra novos caminhos. Deve estar presente ao 

longo do processo, não podendo reduzir-se a um momento final de uma prática. 

(GRILLO, 2010, p. 19-20). 
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Nessa mesma direção, Antunes (2010) enfatiza que a avaliação da aprendizagem não pode 

acontecer em apenas um momento, como também não se deve utilizar apenas um instrumento 

avaliativo. Segundo ele: 

[...] uma avaliação do rendimento escolar somente pode ser considerada eficiente 

quando produto de uma observação contínua ao longo do período escolar e não 

somente concentrada nos momentos de provas e exames. Essa avaliação pode 

valer-se dessas provas – com e sem consulta – mas precisa aceitar também os 

trabalhos realizados individualmente e em grupo; a capacidade do aluno de en-

contrar e selecionar informações e sua propriedade em associá-las aos saberes 

que pertencem a sua estrutura cognitiva. Somente com um “leque” de múltiplos 

componentes pode o professor, como verdadeiro juiz, proferir um criterioso ve-

redicto. (ANTUNES, 2010, p. 17). 

Diante do exposto, entende-se que a escola deve perceber a avaliação como uma forte ali-

ada nesse processo, capaz de promover situações de reflexão sobre sua atuação no processo de 

ensino e aprendizagem. Contudo, salientamos a importância de a avaliação ser encaminhada não 

somente com o foco na aprendizagem do aluno, mas em todos os processos e sujeitos envolvidos 

na ação de ensinar e aprender. Sabendo que a aprendizagem é um direito da criança, a avaliação 

da aprendizagem deve servir de instrumento para a garantia desse direito. 

3.1. Organização dos processos avaliativos na escola 

A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, baseada nos princípios colocados 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, em seu artigo 23, organizou a 

primeira fase do Ensino Fundamental em cinco anos, constituídos em dois ciclos: 

• 1º Ciclo - Ciclo de Alfabetização – um continuum de três anos, compreendendo o 1º, o 

2º e o 3º ano, para a idade de 6, 7 e 8 anos, respectivamente. 

• 2º Ciclo - Ciclo de Escolarização – um continuum de dois anos, compreendendo o 4º e o 

5º ano do Ensino Fundamental. 

Essa organização garante a continuidade dos estudos no interior dos ciclos, permitindo-se 

a retenção de alunos apenas no final de cada ciclo. Nesta forma de organização escolar, não se 

aceita a repetência pura simplesmente e tampouco a promoção automática. O aluno com dificul-

dades de aprendizagem deve ser atendido durante todo o ciclo, tanto dentro da classe, com estudos 

individualizados, como em outros espaços em apoio pedagógico 

Essa organização objetiva garantir às crianças a possibilidade de sucesso na escola e o 

respeito ao seu desenvolvimento intelectual e emocional, ou seja, em seu desenvolvimento inte-

gral. 

Para a avaliação dos alunos, o professor deverá ter como eixo os objetivos explicitados no 

planejamento de ensino dos objetos de conhecimento (conteúdos) dos componentes curriculares 
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de cada área do conhecimento, em diferentes situações de aprendizagem, respeitando as diferenças 

individuais dos alunos, do grupo onde estão inseridos e o próprio contexto. 

Os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados em cada ano, no decorrer dos ciclos, 

estão estabelecidos nos Pareceres Avaliativos, os quais estão fundamentados na Matriz Curricular 

estabelecida pelos Referenciais Curriculares para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Se-

cretaria Municipal de Educação. 

A SME orienta sobre os vários aspectos da avaliação, que deverão ser adotados pelas es-

colas, e os procedimentos necessários para os processos avaliativos na Rede Municipal de Ensino 

de Ponta Grossa, tanto para as avaliações escolares como as institucionais de larga escala. 

3.1.1. Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início do ano letivo, que revela o nível de 

aprendizagem do estudante, bem como da turma. Ela deve ser ponto de partida para o planejamento 

de ações do professor e da Equipe Gestora – EG, com o objetivo de promover a aprendizagem de 

todos os alunos e de cada um. 

A SME elabora e encaminha para as Unidades Escolares os indicadores mínimos de apren-

dizagem de cada ano, que farão parte do diagnóstico inicial. Esses indicadores devem nortear a 

elaboração de instrumentos avaliativos pela Escola, cujos resultados, registrados em uma planilha 

de dados, permitem uma análise referente à aprendizagem dos alunos. 

De posse desses dados, as Unidades Escolares de Ensino Fundamental devem: 

▪ Realizar uma análise reflexiva (EG e professores) sobre os mesmos, que servirá 

para o planejamento das aulas dos professores, bem como da formação em serviço 

dos mesmos. 

▪ Reenviar para a SME/Assessores Pedagógicos (APs) as planilhas preenchidas. 

Os dados enviados irão compor a análise do diagnóstico da Rede Municipal de Ensino, que 

norteará as ações da SME (formação, assessoramento, intervenção etc.) a partir das demandas re-

veladas. 

As devolutivas dos resultados serão apresentadas/discutidas pelos APs nas respectivas es-

colas e a Equipe Gestora deverá promover ações para garantir a aprendizagem dos alunos. 

3.1.2. Avaliação contínua e processual 

É a avaliação que acontece durante todo o ano letivo e tem como atores principais os alu-

nos, professores e coordenadores pedagógicos. Ela acontece em cada escola e turma, com instru-

mentos variados, a fim de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. 
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3.1.2.1. Avaliação interna 

A avaliação interna é aquela realizada pelo professor em sua sala de aula com o objetivo 

de diagnosticar, analisar e elaborar planos de intervenção visando a melhoria da aprendizagem das 

crianças. Nessa modalidade, explicitam-se os resultados do processo de ensino e aprendizagem. A 

avaliação interna ocorre de forma planejada e sistematizada e o professor pode utilizar diferentes 

instrumentos avaliativos para verificar a aprendizagem dos alunos. 

A avaliação acontecerá de forma contínua e processual, e deverá expressar a totalidade do 

aproveitamento escolar. O Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 dispõe como função do 

professor “o dever de zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação 

num processo que atenda a avaliação contínua”. Para verificar o rendimento escolar do aluno, o 

professor utilizar-se-á de vários instrumentos, os quais devem apresentar dados que lhe permitam 

analisar em que nível de aprendizagem seus alunos estão no decorrer do processo, em cada com-

ponente curricular. 

Assim sendo, a SME orienta as ações das escolas quanto aos instrumentos para a avaliação 

interna nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental, tendo em vista a garantia do direito de 

aprendizagem dos educandos do 1º ao 5º ano. 

Alguns destes instrumentos são indispensáveis para o registro avaliativo. Tais instrumentos 

são: 

▪ Provas escritas (impressas) e orais - no mínimo uma por trimestre, atendendo as singu-

laridades de cada educando. 

▪ Provas práticas (Educação Física, Arte etc.), com registro do professor. 

▪ Fichas de registro e acompanhamento individual do componente curricular Educação 

Física. 

▪ Portfólios individuais (produção de texto, resolução de problemas, simulados, relatórios 

de visitas/passeios, registro de experiências científicas, produções artísticas, etc.). 

▪ Atividades avaliativas do planejamento diário do professor. 

▪ Registros sobre a fluência leitora dos alunos. 

▪ Painel de soluções (diferentes estratégias de solução de um mesmo problema). 

Além destes instrumentos, contamos com outros que podem fazer parte do processo avali-

ativo dentro da escola: 

▪ Observação diária dos alunos (reflexões realizadas no planejamento, inclusive sobre o 

protagonismo infantil/estudantil). 

▪ Discussão de temas previamente estudados. 

▪ Relatório de aulas práticas. 
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▪ Registro escrito e desenhos das etapas de experiências científicas, envolvendo desde o 

levantamento de hipóteses até as conclusões sobre a experiência.   

▪ Confecção de materiais, cartazes, manuais, pinturas de telas etc. 

▪ Organização de álbuns, diários, fôlderes, jornais. 

▪ Registros visuais e audiovisuais de atividades dos alunos. 

▪ Autoavaliação por parte dos alunos e dos professores. 

Para auxiliar professores de todos os componentes curriculares e coordenadores pedagógi-

cos, segue a descrição de cada instrumento2: 

 

PROVA OBJETIVA 

Definição 
É uma série de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma 

solução possível. 

Função 
Avaliar o que o aluno apreendeu sobre dados singulares e específicos do 

conteúdo. 

Vantagens 
Ser familiar às crianças, simples de preparar e de responder, e pode abran-

ger grande parte do exposto em sala de aula. 

Atenção 

Focar nas questões referente aos conteúdos já trabalhados em sala. As 

questões devem ser claras e objetivas, observando seus descritores (e dis-

tratores). 

Planejamento 

Selecionar conteúdos para elaborar questões e fazer as chaves de correção 

(gabaritos); elaborar as instruções sobre a maneira adequada de responder 

às perguntas. 

Análise 
Definir o valor de cada questão e multiplicá-lo pelo número de respostas 

corretas. 

Como utilizar as 

informações 

Analisar as questões que todos os alunos acertaram e retomar os conteú-

dos referentes àquelas que a maioria da turma errou. 
 

 

PROVA DISSERTATIVA 

Definição 
É uma série de perguntas que exijam capacidade de estabelecer relações, 

resumir, analisar e explicar. 

Função 
Verificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos, for-

mular ideias e redigi-las. 

Vantagens 
Proporcionar ao aluno liberdade para expor os pensamentos, mostrando 

habilidades de organização, interpretação e expressão. 

Atenção 
Definir o número de questões considerando-se o tempo que os alunos te-

rão para resolver cada uma delas. 

 
2 Os quadros foram elaborados conforme dados retirados do sítio “Nova Escola”. Disponível em: https://no-
vaescola.org.br/conteudo/1410/avaliacao-nota-10  

https://novaescola.org.br/conteudo/1410/avaliacao-nota-10
https://novaescola.org.br/conteudo/1410/avaliacao-nota-10
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Planejamento 

Elaborar questões pensando no tempo e no grau de dificuldade que cada 

uma delas possui, para que os alunos possam pensar e sistematizar sua 

resposta. 

Análise 
Definir o valor de cada pergunta atribuindo ao texto da resposta conceitos 

quanto à clareza das ideias, à capacidade de argumentação e à conclusão. 

Como utilizar as in-

formações 

Promover discussões coletivas, após a correção das provas, de cada uma 

das questões respondidas, de diferentes modos pelos alunos.  

 

SEMINÁRIO 

Definição 
Expor oralmente suas ideias, utilizando fala claras e concisas, e materiais de 

apoio adequados ao assunto. 

Função  Possibilitar a exposição oral, de forma eficaz, das informações pesquisadas. 

Vantagens 

Contribuir para a aprendizagem do ouvinte e do orador; exige pesquisa, pla-

nejamento e organização das informações; desenvolver a oralidade em pú-

blico. 

Atenção Apresentar um conteúdo estudado; não se restringe à memorização. 

Planejamento 

Planejar as condições necessárias para a exposição oral em relação à organi-

zação e à participação dos alunos. Pensar na delimitação do tema, fornecer 

bibliografia e fontes de pesquisa; esclarecer os procedimentos apropriados de 

apresentação; definir a duração e a data da apresentação; trazer boas referên-

cias. 

Análise 
 Atribuir conceitos à abertura, ao desenvolvimento do tema, aos materiais uti-

lizados e à conclusão. Estimular a classe a fazer perguntas e emitir opiniões. 

Como utilizar 

as informações 

Planejar atividades específicas, caso a apresentação não tenha sido satisfatória, 

que possam auxiliar no desenvolvimento dos objetivos não atingidos. 

 

TRABALHO EM GRUPO 

Definição 
São atividades de natureza diversa (escrita, oral, gráfica, corporal etc.) reali-

zadas coletivamente. 

Função Construir conhecimentos de forma colaborativa. 

Vantagens 
Promover a interação, um fator de aprendizagem. Por isso as trocas de co-

nhecimento produzido, entre os participantes, são muito importantes. 

Atenção 

Observar que esse procedimento não tira do professor a necessidade de bus-

car informações para orientar as equipes. Nem deve substituir os momentos 

individuais de aprendizagem. 

Planejamento 

Propor uma série de atividades relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado, 

fornecer fontes de pesquisa, ensinar os procedimentos necessários e indicar 

os materiais básicos para o alcance dos objetivos. 

Análise 
Acompanhar os grupos, intervir e dar mais atenção àqueles que não estão 

conseguindo produzir. 
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Como utilizar as 

informações 

Observar se houve participação de todos e colaboração entre os colegas, atri-

buir conceitos às diversas etapas do processo e ao produto final. 

 

DEBATE 

Definição 
É a discussão em que os alunos expõem seus pontos de vista a respeito do 

assunto em debate. 

Função 
Aprender a defender uma opinião, fundamentando-a com argumentos con-

vincentes. 

Vantagens 
Desenvolver a habilidade de argumentação e a oralidade; fazer com que o 

aluno aprenda a escutar com um propósito. 

Atenção 

Ser mediador, dar chance de participação a todos e não apontar vencedores, 

pois em um debate deve-se priorizar o fluxo de informações entre as pes-

soas. 

Planejamento 

Definir o tema, orientar a pesquisa prévia, combinar com os alunos o tempo, 

as regras e os procedimentos; mostrar exemplos de bons debates. Se possí-

vel, gravar a discussão para análise posterior. 

Análise 
Analisar a pertinência da intervenção, a adequação do uso da palavra e a 

obediência às regras combinadas. 

Como utilizar as 

informações 

Criar outros debates em grupos menores; analisar o vídeo e apontar as defi-

ciências e os momentos positivos. 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL 

Definição 
É um texto produzido pelo aluno depois de atividades práticas ou projetos 

temáticos. 

Função Averiguar o que o aluno aprendeu. 

Vantagens 
Mensurar o real nível de apreensão de conteúdo, após realização de ativi-

dades coletivas ou individuais. 

Atenção Oferecer por escrito uma devolutiva para o aluno. 

Planejamento 

Definir o tema e orientar a turma sobre a estrutura apropriada (introdução, 

desenvolvimento, conclusão e outros itens que julgar necessários, depen-

dendo da extensão do trabalho); o melhor modo de apresentação. 

Análise 
Estabelecer conceitos para cada item que for avaliado (estrutura do texto, 

conteúdo, apresentação). 

Como utilizar as 

informações 

Criar atividades específicas, indicar bons livros e solicitar mais trabalhos 

escritos, caso algum aluno apresente dificuldade em itens essenciais. Só se 

aprende a escrever escrevendo.  

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Definição 
Análise oral ou por escrito, em formato livre, que o aluno faz do próprio 

processo de aprendizagem. 
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Função 
Fazer o aluno adquirir a capacidade de analisar seu percurso de aprendiza-

gem, tomando consciência de seus avanços e de suas necessidades. 

Vantagens 
O aluno torna-se sujeito do processo de aprendizagem, adquire responsabi-

lidade sobre ele, aprende a enfrentar limitações e estabelecer prioridades. 

Atenção 

Criar uma relação de confiança entre o professor e o aluno, para que este 

instrumento ajude o aluno a aprender a conhecer, a ser, a fazer e a se desen-

volver. 

Planejamento 

Fornecer ao aluno um roteiro de autoavaliação, definindo as áreas sobre as 

quais você gostaria que ele discorresse; listar habilidades e conteúdos e pe-

dir que ele indique aquelas em que se considera apto e aquelas em que pre-

cisa de auxílio. 

Análise 
Usar esse documento ou depoimento como uma das principais fontes para 

o planejamento das próximas intervenções. 

Como utilizar as 

informações 

Sugerir atividades individuais ou em grupo para ajudá-lo a superar as difi-

culdades, assim que tomar conhecimento das necessidades do aluno. 

 

OBSERVAÇÃO 

Definição 
Analisar o desempenho do aluno em fatos do cotidiano escolar ou em si-

tuações planejadas. 

Função 
Acompanhar o desenvolvimento do aluno e obter informações objetivas 

sobre sua participação em sala. 

Vantagens 
Perceber como o aluno constrói o conhecimento, seguindo de perto todos 

os passos desse processo. 

Atenção 

Fazer anotações no momento em que ocorre o fato; evitar generalizações 

e julgamentos subjetivos; considerar somente os dados fundamentais no 

processo de aprendizagem. 

Planejamento 

Elaborar um roteiro de observação, prevendo atitudes, habilidades e com-

petências que serão observadas. Isso vai auxiliar na percepção global da 

turma e na interpretação dos dados. 

Análise 

Comparar as anotações do início do ano com os dados mais recentes para 

perceber o que o aluno já realiza com autonomia e o que ainda precisa de 

acompanhamento. 

Como utilizar as 

informações 

Perceber que esse instrumento serve como uma lupa sobre o processo de 

desenvolvimento do aluno e permite a elaboração de intervenções especí-

ficas para cada caso. 

 

PORTFÓLIO 

Definição 
É todo o processo de arquivamento e organização de registros elaborados 

pelos alunos, construídos ao longo do ano letivo. 

Função 
Proporcionar evidências dos conhecimentos que foram sendo construídos 

e as estratégias utilizadas para aprender. 

Vantagens 
Perceber como o aluno constrói o conhecimento, seguindo de perto todos 

os passos desse processo. 
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Atenção 

Discutir com cada estudante sobre os registros feitos, periodicamente. 

Dar feedback a cada um individualmente e alguns feedbacks coletiva-

mente. 

Planejamento 

Organizar uma pasta ou fichário ou algo similar para colocar os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos ao longo do processo. Arquive-os em ordem 

cronológica de acontecimentos. 

Análise 

Acompanhar constantemente e tomar decisões no decorrer do processo 

para necessárias intervenções. Comparar os registros do início do traba-

lho com os resultados finais. 

Como utilizar as 

informações 

Utilizar esse instrumento para comparar o que se sabia de início com o 

que se foi construindo ao longo de determinada etapa. Revisite as situa-

ções e retome os conceitos. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

Definição 
É a reunião sobre uma determinada turma, liderada pela equipe pedagó-

gica. 

Função 
Compartilhar informações sobre a classe e sobre cada aluno para embasar 

a tomada de decisões. 

Vantagens 

Favorecer a integração entre professores, a análise do planejamento e a 

eficácia dos métodos utilizados; facilitar a compreensão dos fatos com a 

exposição de diversos pontos de vista. 

Atenção 

Fazer, sempre, observações concretas, não rotular alunos; cuidar para que 

a reunião não se torne apenas uma confirmação de aprovação ou de repro-

vação. 

Planejamento 

Conhecer a pauta de discussão, listar os itens que pretende comentar. To-

dos os participantes devem ter direito à palavra para enriquecer o diagnós-

tico dos problemas, suas causas e soluções. 

Análise 
Observar que o resultado final deve levar a um consenso da equipe em 

relação aos melhores encaminhamentos para cada aluno. 

Como utilizar as 

informações 

Usar essas reuniões como ferramenta de autoanálise. A equipe deve prever 

mudanças tanto na prática diária de cada docente como também no plane-

jamento das ações e na dinâmica escolar, sempre que necessário. 

 

Aspectos envolvidos na avaliação escolar do componente curricular de Educação Física 

O componente curricular Educação Física, pertencente ao campo das Linguagens (BNCC, 

2018), necessita de um olhar mais atento aos aspectos envolvidos na sua avaliação escolar. 

Os aspectos a serem observados são: 

 Aspecto conceitual 

A avaliação nesse aspecto está intimamente ligada ao cognitivo, ou seja, competências e 

conhecimentos são avaliados. Os instrumentos são:  
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▪ Provas. 

▪ Seminários. 

▪ Trabalhos. 

▪ Fichas de autoavaliação 

▪ Relatórios do professor. 

▪ Caderno do aluno. 

▪ Caderno da turma, etc.  

Este aspecto considera a compreensão de significados da prática, de aspectos históricos e 

situações-problema, envolvendo a consciência crítica, debate e diálogo entre os alunos. 

No aspecto conceitual, as dimensões de conhecimento elencadas pela BNCC são: Análise, 

Reflexão sobre a ação e Compreensão. 

 Aspecto procedimental 

Os aspectos procedimentais estão diretamente relacionados com o fazer: verificam-se as 

situações em que os alunos conseguem aplicar tais conhecimentos na prática, algo que envolva 

tomar decisões e realizar uma série de ações de uma forma ordenada para atingir um objetivo e 

não de uma forma aleatória. (BRASIL, 1998).  

 A aprendizagem nesse aspecto não é definida pelo conceito que se tem sobre determinado 

assunto, mas sim pela capacidade e domínio que se tem em transferir para a prática esse conceito, 

seja ele na dança, nos jogos, nos esportes, nas ginásticas, na pesquisa e na utilização de determi-

nadas ferramentas e instrumentos para a sua orientação. Conforme afirmação de Zabala (1998), 

“as atividades devem partir de situações significativas e funcionais, a fim de que o conteúdo possa 

ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo quando seja conveniente”. (ZABALA, 

1998, p. 81).      

    É possível avaliar outros aspectos procedimentais, sendo assim, o professor poderá ob-

servar o desenvolvimento de seus alunos na prática do dia a dia, utilizando testes motores ou de 

capacidades físicas, entre outros. As probabilidades são muitas, o professor de Educação Física 

poderá utilizar a criatividade e debater com seus alunos sobre a melhor e mais eficiente forma de 

avaliação das habilidades em relação aos objetos de conhecimento. 

 Aspecto atitudinal 

Para avaliar os conteúdos atitudinais, conhecer aquilo que os alunos realmente valorizam 

e quais são as suas atitudes, é necessário que surjam situações de conflito. Durante as situações de 

aprendizagem, em jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, lutas e danças, os alunos são subme-

tidos a inúmeros desafios. Eles devem adaptar-se aos novos movimentos; ao uso do espaço e do 

material; a determinadas regras; a expressar sentimentos, inibições e dificuldades; enfim, variáveis 
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que compõem um ambiente de ensino e de aprendizado bastante complexo. Não raro surgem os 

conflitos nessas situações. (DARIDO, 2011). 

As dimensões do conhecimento ligadas ao aprendizado atitudinal dos alunos, presentes na 

BNCC (2018), são: a Construção de Valores e Protagonismo Comunitário.  

3.1.2.1.1. Níveis de aprendizagem 

O processo de avaliação interna envolve níveis de aprendizagem que evidenciam a apren-

dizagem do aluno em cada componente curricular. Após ter utilizado os mais variados instrumen-

tos avaliativos, no final do processo de avaliação, de cada trimestre, o professor poderá verificar 

em que nível de aprendizagem se encontra seu aluno. 

▪ Nível (1) - consideram-se objetivos não dominados (C): 

os alunos têm domínio insuficiente dos objetos de co-

nhecimento (conteúdo) do ano em que estão. 

▪ Nível (2) - considera-se em processo de aprendizagem 

(B): os alunos têm apenas domínio mínimo dos objetos 

de conhecimento (conteúdo) do ano em que estão. 

▪ Nível (3) - considera-se objetivo dominado (A): os alu-

nos têm domínio pleno dos objetos de conhecimento 

(conteúdo) do ano em que estão. 

▪ Nível (4) - considera-se aprendizagem além das expec-

tativas (A+, com registros das observações a respeito 

destas aprendizagens no Parecer do Aluno): os alunos 

apresentam domínio superior ao dos conhecimentos exi-

gidos para o ano em que estão. 

3.1.2.2. Registro de avaliação 

O Parecer Avaliativo de Aprendizagem é regulamentado pela Secretaria Municipal de Edu-

cação, segundo os documentos oficiais, e visa o registro do processo de aprendizagem dos alunos. 

O processo de acompanhamento do desenvolvimento escolar do aluno deverá ser devidamente 

registrado, neste documento, pelos professores regentes da turma (de cada componente curricular), 

trimestralmente. 

Para os alunos do primeiro ciclo, o Parecer Avaliativo deverá acompanhá-los desde o 1º 

até o 3º ano. Ao término do 3º ano, o Parecer deverá ficar arquivado na pasta individual do aluno. 

Para os alunos do 2º ciclo, o Parecer Avaliativo deverá acompanhá-los do 4º ao 5º ano. No 

final do 5º ano, o Parecer Avaliativo deverá ficar arquivado na pasta individual do aluno. 
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Ao final do 2º ciclo, ou em caso de transferência entre Redes de Ensino, a escola deverá 

fornecer o Parecer de Transferência (documento expedido de acordo com o Parecer Avaliativo do 

aluno), o qual deverá acompanhar o aluno. 

O Parecer Avaliativo deve estar preenchido antes do Conselho de Classe de cada trimestre, 

bem como verificado e assinado pela Equipe Gestora e professores, para ser utilizado como fonte 

oficial de informações sobre a aprendizagem e a frequência dos alunos das respectivas turmas. 

Esse documento de registro avaliativo também será acompanhado pelos pais ou responsá-

veis dos alunos que, trimestralmente, deverão ser chamados à escola para tomar ciência do rendi-

mento escolar dos seus filhos ou tutelados, sempre depois do Conselho de Classe. 

3.1.2.3. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe deverá ocorrer trimestralmente, respeitando as datas de sua realiza-

ção conforme estipuladas pela SME. A sua realização obedecerá aos seguintes itens: 

▪ Encaminhamento da Ficha de Pré-Conselho pela SME para as Unidades Escolares. 

▪ Preenchimento da Ficha de Pré-Conselho uma semana antes da data marcada para o Con-

selho de Classe. 

▪ Realização do Conselho de Classe nos meses de maio, julho, outubro e dezembro, em 

datas definidas pela SME, com a presença da Equipe Gestora e dos professores que tra-

balham com a turma. 

Na realização do Conselho de Classe registra-se em Ata Própria e Livro Próprio as discus-

sões referentes a: 

▪ Reflexões, ações realizadas e encaminhamentos a respeito do desempenho e disciplina 

dos alunos no trimestre em discussão. 

▪ Deliberação sobre a frequência dos alunos, bem como as providências tomadas em rela-

ção aos alunos faltosos. 

▪ Verificação e reflexão sobre as ações propostas no Conselho do trimestre anterior. 

▪ Reflexões e encaminhamentos a respeito do desempenho profissional dos professores, 

no trimestre em discussão: 

✓ Pontualidade e assiduidade. 

✓ Prática pedagógica. 

✓ Comprometimento com a aprendizagem dos alunos. 

✓ Envolvimento com as atividades escolares. 

✓ Autoavaliação do professor. 

▪ Reflexões e encaminhamentos a respeito do desempenho profissional da Equipe Ges-

tora, no trimestre em discussão: 
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✓ Comprometimento com a aprendizagem e frequência dos alunos. 

✓ Envolvimento com as atividades escolares. 

✓ Subsídio aos professores com materiais necessários para o desenvolvimento 

do seu trabalho (papelaria, recursos didáticos etc.). 

✓ Comprometimento com seu papel formativo (acompanhamento do planeja-

mento, observação de sala de aula, prática de feedback, envolvimento com 

a formação continuada). 

✓ Autoavaliação da Equipe Gestora. 

Terminado o Conselho de Classe, a Equipe Gestora e os professores assinam a Ata e mar-

cam a reunião com os pais para a assinatura dos Pareceres Avaliativos. 

3.1.2.4. Conselho de Avaliação 

O Conselho de Avaliação é a reunião realizada no final do ano letivo, no mês de dezembro, 

em datas definidas pela SME, para deliberar sobre a promoção ou retenção por frequência ou 

aprendizagem dos alunos no final de cada ciclo (3º e 5º ano). 

A realização e o registro desse Conselho obedecerão às seguintes orientações: 

▪ No final do 1° ciclo: será formado pelo professor que atua no 3º ano em que se encontra 

o aluno, o professor que atuará no 4º ano (no ano seguinte), pelo diretor e coordenador 

pedagógico da escola. 

▪ No final do 2º ciclo: será formado pelo professor que atua no 4º ano em que se encontra 

o aluno, o professor que atuará no 5º ano (no ano seguinte), pelo diretor da escola e 

coordenador pedagógico da escola. 

A promoção dos alunos de um ciclo para outro será documentada em ficha própria: o Pa-

recer Avaliativo. Cada ciclo tem objetivos de aprendizagem definidos para cada componente cur-

ricular de cada área do conhecimento, os quais os alunos precisam atingir ou dominar. 

Em relação à frequência, deve-se levar em conta o que estabelece a legislação vigente. A 

LDB em seu Art. 24, Inciso VI, estabelece que o “controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto em seu Regimento Escolar e nas normas do respectivo sistema de ensino, 

exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. 

No entanto, o aluno que ultrapassar o limite de faltas terá a oportunidade de ser aprovado 

pelo Conselho de Avaliação desde que atinja os objetivos previstos para o ciclo ou ano em que se 

encontra, conforme o que delibera o inciso V alínea “a” do mesmo artigo acima citado: “a avalia-

ção contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 
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Cabe ressaltar que a Equipe Gestora da escola deve ter o registro de todas as providências 

que tomou em relação aos alunos faltosos, tais como: 

▪ Registro dos contatos que teve com a família e das providências tomadas. 

▪ Encaminhamentos a projetos de recuperação de estudos. 

▪ Encaminhamento de relatório ao Conselho Tutelar. 

O Conselho de Avaliação se reunirá para deliberar sobre a aprovação ou reprovação dos 

alunos das turmas de 3º e 5º ano do Ensino Fundamental, sabendo-se que: 

▪ Para os alunos que frequentaram o 3º e o 5º ano, além do Parecer Avaliativo, que ficará 

arquivado na pasta individual do aluno, deverá também haver o registro em Ata própria 

do Conselho de Avaliação sobre a decisão de aprovar ou reprovar o aluno que foi sub-

metido ao Conselho de Avaliação. 

▪ O Conselho se reunirá apenas para deliberar sobre os alunos que apresentaram muitas 

dificuldades durante o ano letivo. 

▪ Deliberará também sobre as questões referentes aos alunos que formam o público da 

Educação Especial. 

▪ Na redação da Ata do Conselho de Avaliação deverá constar o nome dos alunos aprova-

dos ou reprovados, especificando os procedimentos que a escola realizou até chegar à 

conclusão final. 

O aluno do 3º ano, que foi submetido ao Conselho de Avaliação e foi reprovado, frequen-

tará novamente o 3º ano no período letivo seguinte. Já o aluno que foi aprovado, no ano seguinte 

frequentará o 4º ano. 

O aluno do 5º ano, que foi submetido ao Conselho de Avaliação, se reprovado, cursará 

novamente o 5º ano no período letivo seguinte; se aprovado, no ano seguinte cursará o 6º ano do 

Ensino Fundamental na Rede Estadual/Particular de Ensino. 

 

3.2. Avaliação padronizada 

GRUPO DE TRABALHO (GT): AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 

Atendendo as expectativas e necessidades da implementação da Política de Avaliação da 

Rede Municipal de Ensino, na busca da garantia dos direitos de aprendizagem, a Secretaria Muni-

cipal de Educação de Ponta Grossa institui um grupo de técnicos-pedagógicos da SME como pro-

fissionais da avaliação para gerir o processo avaliativo da Rede Municipal de Ensino. 
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O Grupo de Trabalho de Avaliação – GT Avaliação da Aprendizagem – tem a função de 

organizar e orientar a Política de Avaliação da Rede Municipal relativamente aos aspectos da ava-

liação que acontecem internamente nas escolas e os procedimentos necessários para os processos 

avaliativos na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa nas avaliações padronizadas.  

Os Profissionais da Avaliação que compõem o GT da Avaliação são: 

▪ Secretário(a) Municipal de Educação 

▪ Coordenação de Gestão Pedagógica e Ensino 

▪ Coordenação do Ensino Fundamental 

▪ Coordenação do GT Avaliação 

▪ Técnicos-pedagógicos 

▪ Técnico-informática 

         As responsabilidades de cada profissional do GT são: 

PROFISSIONAIS DA AVALI-

AÇÃO 
RESPONSABILIDADES 

Secretária Municipal de Educação Fomentar a Política de Avaliação 

Coordenação de Gestão Pedagó-

gica e Ensino 
Gerenciar a Política de Avaliação 

Coordenação do Ensino Funda-

mental 
Coordenar a Política de Avaliação da SME 

Coordenação do GT Avaliação 
▪ Coordenar todo o processo de Avaliação Externa. 

▪ Implementar a Política de Avaliação. 

Técnicos-pedagógicos 

▪ Produzir itens para provas. 

▪ Calibrar os itens. 

▪ Envelopar os cadernos de provas. 

▪ Realizar devolutivas pedagógicas. 

Técnico-informática 

▪ Criar e atualizar as planilhas eletrônicas de coleta de 

dados. 

▪ Disponibilizar e receber as planilhas eletrônicas. 

▪ Realizar a tabulação dos dados. 

▪ Apresentar os resultados em forma de gráficos e tabe-

las. 

3.2.1. Comitê de Avaliação 

O Comitê de Avaliação é um grupo formado por profissionais da Educação de cada Uni-

dade Escolar do Ensino Fundamental e tem como objetivo participar de todo o processo de avali-

ação externa. 
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Cada Unidade Escolar deverá compor um Comitê de Avaliação da Escola (CAE), que será 

responsável pela aplicação e correção dessas provas (produções de texto e provas objetivas), bem 

como pelo envio dos dados à SME, comprometendo-se com a fidedignidade dos resultados.   

Cada Comitê deverá ser composto seguindo as seguintes orientações:   

▪ Até 250 alunos – diretor e coordenador pedagógico.   

▪ De 251 a 400 alunos – diretor, coordenadores pedagógicos e 1 professor.   

▪ De 401 a 600 alunos – diretor, coordenadores pedagógicos e 2 professores.   

▪ De 601 a 800 alunos - diretor, coordenadores pedagógicos e 3 professores.   

▪ Acima de 800 alunos - diretor, coordenadores pedagógicos e 4 professores.   

A cada novo ano letivo, a Unidade Escolar deve renovar seu CAE nos primeiros dias do 

mês de fevereiro. Após composto o CAE, deve-se enviar para a SME, em forma de ofício, o nome 

de seus componentes, até o último dia do mesmo mês.  

3.2.2. Avaliação externa ou padronizada  

A avaliação externa, também chamada de avaliação padronizada em larga escala, é um dos 

instrumentos essenciais para que os sistemas de ensino reprogramem suas metas e orientem as 

escolas para reprogramem as suas. O alvo da avaliação externa é o desempenho da escola e o seu 

resultado, pois a partir dos resultados são traçadas estratégias para que a rede e ou escolas avancem 

na aprendizagem dos educandos. 

 

 

 O QUE É AVALIAPG? 

 AVALIAPG é uma avaliação padronizada de larga escala para a Rede Municipal de 

Educação de Ponta Grossa, composta de prova objetiva e de produção textual. Ela tem caráter 

diagnóstico e formativo. Diagnóstico: porque revela a situação da aprendizagem de cada aluno, de 

cada turma, de cada escola e da Rede. Formativo: porque, após os resultados apresentados, são 

realizadas análises dos mesmos, olhando para cada aluno, cada turma, cada escola e de toda a 

Rede, com o propósito de tomada de decisão e de elaboração de Plano de Intervenção para um 

acompanhamento do ensino e da aprendizagem. 

 

 

 POR QUE AVALIAMOS? 

A AVALIAPG tem o objetivo de coletar dados que revelem o nível de aprendizagem dos 

alunos da Rede a fim de subsidiar tomada de decisão frente aos resultados obtidos, bem como da 

elaboração de um Plano de Intervenção para melhoria de resultados e avanços desejados. 
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 O QUE AVALIAMOS? 

Esta avaliação fundamenta-se na BNCC e no Referencial Curricular Municipal. É norteada 

por Competências e Habilidades descritas, para cada ano avaliado, em uma matriz de referência.  

 

 QUAL É O CRONOGRAMA DA AVALIAPG? 

ETAPAS FEV 
MAR 

ABR MAI JUN AGO SET 
OUT 

NOV 
1ª 2ª 

Elaboração de itens   X   X X   

Elaboração das 
orientações de 

aplicação/correção 
  X   X X   

Calibragens dos itens   X   X X   

Formatação do caderno 
de provas 

  X   X X   

Impressão dos cadernos   X   X X   

Orientações de 
aplicação/correção 

(reunião/e-mail) 
 X  X  X X   

Organização dos 
materiais da prova 

 X  X  X X   

Entrega dos materiais  X  X    X  

Aplicação da prova 
objetiva P e M 

 X      X  

Aplicação da prova 
objetiva Ciên. N e S 

 X      X  

Aplicação da produção 
textual 

 X      X  

Encaminhamento da 
planilha de correção à 

escola 
 X      X  

Correção pelo Comitê de 
AvEsc. 

 X      X  

Envio da Planilha para a 
SME 

 X      X  

Tratamento dos dados  X      X  

Análise dos dados  X      X  

Devolutiva pedagógica   X      X 

Devolutiva em Rede   X      X 

Plano de ação pela escola   X      X 

 

 

 QUE COMPONENTES CURRICULARES SÃO AVALIADOS?  

A AVALIAPG é uma prova de conhecimentos em Língua Portuguesa: leitura e 

interpretação, análise linguística e semiótica, e produção textual; em Matemática: compreensão e 

aplicação de conceitos e procedimentos, resolução de problemas e argumentação; em Ciências da 

Natureza: compreensão e interpretação de conceitos científicos de modo a serem capazes de pensar 

e de resolver problemas de forma semelhante àquela usada pela Ciência; em Ciências Humanas: 
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reconhecimento e compreensão de contextos que remetam à esfera da vida prática, individual e 

coletiva, aplicados aos espaços e ambientes investigados pela Geografia ou aos cenários e eventos 

contidos nas Narrativas Históricas, num recorte espaço-temporal. 

 

 MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 

Para o Ciclo de Alfabetização (contemplando 2º e 3º anos avaliados) e Escolarização (com-

templando 4º e 5º anos avaliados), a SME segue a Matriz de Referência do SAEB (2019), para os 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas. 

 

 QUAL É NOSSA ESCALA DE PROFICIÊNCIA? 

O parâmetro utilizado pela AVALIAPG é a Teoria Clássica do Item que possibilita uma 

leitura linear dos resultados dentro da escala percentual que segue: 

▪ ABAIXO DO BÁSICO: alunos com rendimento entre 0% e 49%. 

▪ BÁSICO: alunos que acertam entre 50% e 69% dos itens avaliados. 

▪ ADEQUADO: alunos que acertam entre 70% e 89% dos itens avaliados. 

▪ AVANÇADO: alunos que acertam entre 90% e 100% dos itens avaliados. 

Abaixo do básico: Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho revelam ter 

desenvolvido competências e habilidades muito aquém do que seria esperado para o período de 

escolarização em que se encontram. Por isso, esse grupo necessita de uma intervenção focada de 

modo a progredirem com sucesso em seu processo de escolarização 
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Básico: Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho demonstram já ter 

começado um processo de sistematização e domínio das habilidades consideradas básicas e 

essenciais ao período de escolarização em que se encontram. Por isso, também para esse grupo, é 

importante o investimento de esforços para que  possam desenvolver habilidades  mais elaboradas. 

Adequado: Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho demonstram ter 

ampliado o leque de habilidades tanto no que diz respeito à quantidade quanto no que se refere à 

complexidade dessas  habilidades, as quais exigem um maior refinamento dos processos 

cognitivos nelas envolvidos. 

Avançado: Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho revelam ser capazes de 

realizar tarefas que exigem habilidades mais sofisticadas.  

 

RÉGUA DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA 

          
              ABAIXO DO BÁSICO                        BÁSICO              ADEQUADO            AVANÇADO 

 
 Quem avaliamos? 

A AVALIAPG é realizada nas turmas do 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Quantas vezes avaliamos? 

▪ Provas objetivas – duas vezes no ano (1º e 2º semestre).    

▪ Produção textual (texto narrativo) – duas vezes no ano (1º e 2º semestre).  

         De acordo com calendário próprio da SME. 

Como é a composição da Prova Objetiva? 

São elaborados cadernos de prova, com a seguinte composição: 

I. Caderno 1 - Provas objetivas de Português e Matemática 

 

Anos avalia-

dos 

Nº de descritores Itens por descritor Total de itens Total de itens no 

caderno LP MAT LP MAT LP MAT 

2º e 3º 4 4 3 3 12 12 24 

4º e 5º 7 7 3 3 21 21 42 

 

 

II. Caderno 2 - Provas objetivas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas  

 

Anos avalia-

dos 

Nº de descritores Itens por descritor Total de itens Total de itens no 

caderno CN CH CN CH CN CH 

4º e 5º 5 5 3 3 15 15 30 

 

Os níveis para elaboração dos itens são classificados em: 

▪ Nível básico: compreende as habilidades referentes ao conhecimento e à compre-

ensão.  

▪ Nível operacional: compreende as habilidades referentes à aplicação e análise. 
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▪ Nível global: compreende habilidades de síntese e avaliação. 

 

 COMO ACONTECE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PROVAS OBJETI-

VAS? 

 

1. Elaboração de itens: estrutura 

Procuramos na Matriz de Referência do SAEB as habilidades descritas que queremos 

avaliar, depois analisamos os objetos de conhecimento referentes a essas habilidades pertencentes 

ao nosso currículo para serem contemplados nos itens da prova. 

• O item básico possui enunciado simples e alternativas pontuais (diretas). 

• O item operacional pode conter enunciado simples com alternativas em análise ou enunci-

ado em análise com alternativas pontuais (diretas). 

• O item global possui tanto o enunciado como as alternativas em análise. 

Em cada prova dos componentes avaliados serão inseridos, de forma proporcional, os itens 

básicos, operacionais e globais. 

 

2. Elaboração de itens: construção 

Cada equipe de trabalho, com os componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, é responsável pela elaboração dos itens 

de acordo com os descritores selecionados para cada ano avaliado. Primeiramente, a equipe se 

reúne para selecionar as habilidades da Matriz de Referência que serão avaliadas em conformidade 

com a matriz curricular do munícipio. Na sequência, elaboram-se os itens, observando orientações 

básicas, como: 

▪ Ser inédito. 

▪ Avaliar apenas uma habilidade. 

▪ Usar linguagem clara e direta, apropriada ao aluno do ano a que se destina. 

▪ Conter apenas uma alternativa correta. 

 

3. Elaboração de itens: calibragem 

 Após construção dos ítens, cada equipe realiza uma pré-calibragem, observando: a 

habilidade avaliada, os objetos de conhecimento requeridos, os conceitos e procedimentos 

envolvidos na resolução, o gênero textual apresentado, a linguagem utilizada,  a constituição dos 

enunciados, a adequação dos suportes, se o comando é preciso, se está atrelado à habilidade 

avaliada naquele item e se o comando explica com clareza a atividade que deverá ser realizada em 

cada item, etc. 
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Em momento posterior, todos os técnicos envolvidos na construção dos itens e GT de 

Avaliação da Aprendizagem realizam a calibração final, observando a estrutura do item, os níveis 

de dificuldade e a testagem da prova. 

 

4. Diagramação 

Com os itens prontos e calibrados, segue-se para a diagramação, ou seja, distribuir e orga-

nizar os elementos: enunciado (textos e imagens) e alternativas, na página do caderno de provas. 

Assim, definem-se as regras para a formatação da prova, com fonte Arial 12, espaçamento 

1,5, margem esquerda e superior 3,0 cm, direita e inferior 2,5 cm. Os alunos da Educação Especial 

que apresentam deficiência visual e necessitam de fontes de tamanhos diferenciados são atendidos 

de acordo com suas necessidades. 

As imagens, gráficos e símbolos são dispostos logo abaixo do texto, para não interferirem 

na leitura ou no raciocínio no momento da resolução da prova.  

Cada item conta com 4 alternativas, sendo cada uma delas coerente com a situação pro-

posta, apresentadas em ordem crescente ou decrescente, tanto em número de caracteres (quando 

forem escritas em palavras ou frases), como em símbolos numéricos (quando estiverem relaciona-

das a quantidades).   

 

 Como será a 1ª prova? 

A primeira prova da AVALIAPG avalia habilidades referentes ao 1º semestre. 

 

 Como será a 2º prova? 

A segunda prova da AVALIAPG avalia habilidades referentes ao ano todo. 

 

 Qual a composição da Prova de Produção Textual? 

A avaliação da competência escrita dos estudantes é realizada por meio de uma reescrita 

de texto que envolve os alunos do 2º ao 5º ano, em dois momentos durante o ano letivo. Essa 

reescrita é feita em sala de aula sob a supervisão do coordenador pedagógico, que também é res-

ponsável pela análise desses textos conforme critérios avaliativos estabelecidos para tal fim. 

É responsabilidade da SME a escolha dos textos que serão utilizados nessa avaliação para 

cada ano, de forma que toda a Rede tenha o mesmo parâmetro e para que não haja discrepância no 

nível de dificuldade exigido dos alunos. Para essa avaliação, os textos escolhidos são do tipo nar-

rativo, pois os critérios avaliativos definidos contemplam elementos textuais adequados a essa 

tipologia textual. 

Conforme orientação, deve ser realizada a leitura colaborativa do texto, levantando-se os 

principais fatos e elementos textuais que colaboram para o seu melhor entendimento. Após isso, 
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os alunos o reescrevem, demonstrando suas habilidades de escrita, que serão avaliadas posterior-

mente. 

Os textos são avaliados pelo Comitê de Avaliação da escola, que recebe orientação espe-

cífica para a realização dessa tarefa. Os textos são lidos de forma individualizada e uma planilha 

é preenchida com os critérios avaliativos que são divididos em três blocos:  

1. Nível de escrita: apresenta os elementos relacionados à alfabetização do aluno, se ele está 

no nível alfabético ou não, se consegue escrever ortograficamente, se realiza segmentação 

em sua escrita. 

2. Estrutura textual: analisa se o aluno escreve utilizando-se de elementos estruturais do texto, 

como paragrafação, coesão e coerência textual, bem como se sua escrita é legível. 

3. Compreensão global do texto: de forma geral, verifica-se o nível de entendimento do texto 

e se o aluno consegue registrar de forma concisa e clara o que foi lido.  

 

Para facilitar a tarefa de análise dos itens descritos acima, a planilha para as turmas de 3º, 

4º e 5º ano é organizada por meio de perguntas contendo as opções sim e não. Desta forma, o 

trabalho se torna mais objetivo, pois os dados revelam a aquisição ou não das habilidades de escrita 

avaliadas. 

 

 

Para o 2º ano, a planilha é diferenciada, priorizando-se a análise do nível de alfabetização 

em que se encontra cada aluno. Os descritores são analisados e transformados em conceitos (ótimo, 

bom, regular e insuficiente) de acordo com os três blocos:  

1. Nível de escrita: analisar se a escrita está compreensível. 
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2. Estrutura textual: texto dividido em parágrafos, com pontuação (ponto final, de exclamação 

e de interrogação), sequência lógica. 

3. Compreensão do texto: reproduziu o texto lido pelo professor respeitando a ideia original. 

 

 Como é realizada a coleta de dados e correção? 

As provas objetivas são corrigidas por meio de planilha eletrônica desenvolvida pela SME. 

O Comitê de Avaliação da escola é responsável por alimentá-la com as respostas dos alunos e 

encaminhá-la à SME. 

Tais planilhas simplificam o processo, uma vez que as respostas são dadas em relatórios, 

tabelas e gráficos, facilmente entendíveis, favorecendo a interpretação por meio de funções e fer-

ramentas de análise internas do próprio sistema. 

A planilha é programada com fórmulas que geram porcentagem do número de acertos de 

cada descritor selecionado para a elaboração dos itens. Assim, por meio da programação de uma 

base de dados é possível ter o resultado por aluno, turma e escola, bem como da Rede Municipal. 
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 Como é o processo de aplicação da AVALIAPG na escola? 

A aplicação da AVALIAPG ocorre segundo os preceitos do documento orientador que or-

ganiza o processo de forma igualitária para toda a Rede. 

São eles: 

1. É imprescindível que os pais ou responsáveis sejam comunicados sobre o processo de 

avaliação, a fim de que os alunos não faltem no dia previsto para a realização das provas. 

Todos os alunos devem realizar a avaliação. 

2. No dia da avaliação, a Equipe Gestora deve organizar a troca de professores nas turmas que 

irão realizar a prova de modo que o professor responsável pela turma não aplique a prova 

para os seus alunos. 

3. O lanche será servido conforme orientação da Equipe Gestora, seguindo a realidade de cada 

escola, de forma que não seja interrompida a aplicação da prova. 

4. Para o dia de avaliação, os professores deverão informar os alunos sobre o material necessário 

(lápis, borracha e caneta). 
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5. Os auxiliares de inclusão deverão permanecer na sala de aula acompanhando o aluno, sem 

interferir na aplicação e na resolução da prova. O aluno com auxiliar de inclusão somente 

poderá ser retirado de sala se estiver afetando a realização da prova. 

▪ Orientações para a aplicação da Prova Objetiva 

1. O envelope que contém as provas deverá ser aberto em sala de aula, perante os alunos. 

2. O caderno de prova é constituído de questões de múltipla escolha com quatro alternativas, 

das quais somente uma está correta. 

3. O aplicador deverá entregar o caderno de prova para cada aluno e orientá-lo a: 

• realizar a prova com calma e atenção; 

• preencher com o seu nome, o nome do professor aplicador e a turma, na capa do caderno; 

• verificar se o caderno contém todas as questões, na falta destas, comunicar ao aplicador; 

• assinalar com um X apenas uma resposta em cada questão. 

4. Distribuído o caderno de prova, o aplicador dará início ao processo. 

5. Nas turmas de 2º ano somente o enunciado é lido pelo professor aplicador. 

6. As provas do 3º, 4º e 5º ano deverão ser lidas pelos alunos, sem nenhuma interferência do 

aplicador. 

7. Evitar entradas e saídas de pessoas na sala durante a aplicação das provas. 

8. Ao término da avaliação, o aplicador deverá conferir o preenchimento da prova, em seguida, 

organizá-las por ordem alfabética, acondicioná-las no mesmo envelope de origem e lacrá-lo 

cuidadosamente. 

9. Esse material deve ser entregue para o coordenador pedagógica ao final do processo. 

10. Os cadernos de provas ficam na escola. 

11. Os procedimentos de correção das provas e entrega das planilhas são de responsabilidade  do 

Comitê de Avaliação da Escola (CAE). 

 

▪ Aplicação da prova de Produção de Texto 

 O aplicador recebe do coordenador pedagógico um envelope contendo o texto narrativo e as 

folhas para a reescrita. 

 O texto deverá ser lido (leitura colaborativa) de forma a garantir a compreensão da narrativa, 

permitindo que os alunos realizem perguntas e tirem dúvidas durante a discussão do mesmo. 

 O aplicador deve entregar a folha de reescrita para cada aluno e orientá-lo a: 

• preencher com o seu nome, o nome do professor aplicador e a turma; 

• ler e reler o seu próprio texto a fim de revisá-lo antes da entrega ao professor; 

• realizar a reescrita com calma e atenção. 

 Evitar entradas e saídas de pessoas na sala durante a realização da reescrita textual. 
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 Ao término da avaliação, o aplicador deve organizar os textos em ordem alfabética, acondici-

oná-los no mesmo envelope de origem e lacrá-lo cuidadosamente.  

 Este material deverá ser entregue para o coordenador pedagógico ao final do processo. 

 Os textos dos alunos devem ficar arquivados na escola até o final do ano letivo.  

 Os procedimentos de avaliação dos textos, preenchimento e entrega das planilhas são de res-

ponsabilidade do Comitê de Avaliação da Escola (CAE). 

 

 Como é realizada a Devolutiva Pedagógica? 

A reflexão sobre os dados da avaliação é importante e necessária para o alinhamento ou 

realinhamento das ações da escola em prol de processos de ensino e aprendizagem qualificados 

para os alunos da Rede Municipal. 

Os resultados da AVALIAPG e de todas as avaliações externas realizadas são parâmetros 

para reflexões tanto na escola quanto na Rede. Nesse sentido, é realizada uma Devolutiva Peda-

gógica. 

As Devolutivas Pedagógicas são realizadas pelos Assessores Pedagógicos da SME, que 

realizam um estudo dos resultados obtidos por suas escolas junto com a equipe do GT de Avaliação 

da Aprendizagem. Em seguida, de posse dos boletins da avaliação de cada turma, refletem junto 

com os gestores sobre os descritores que apresentaram menores rendimentos, bem como sobre o 

rendimento de cada aluno. Após essa primeira reflexão, as Equipes Gestoras reúnem os professores 

das turmas avaliadas para analisarem e refletirem sobre os resultados e, em conjunto, buscarem 

alternativas para a melhoria do ensino e da aprendizagem. 

A partir da análise e reflexão dos resultados, cada escola e cada turma deverá elaborar um 

Plano de Intervenção com o objetivo de superar as defasagens apresentadas e melhorar resultados, 

conforme modelo abaixo. 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO -  

INDICADORES OBJETIVOS METAS (%) AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

      

      

      

      

 

1. O que deve ser considerado para a construção do Plano de Intervenção? 

 

1.1 AVALIAPG – Prova objetiva 

▪ Verificar as habilidades (descritores) que apresentaram menor porcentagem de acertos. 

▪ Verificar os alunos que não atingiram o nível de aprendizado adequado ou avançado. 
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▪ Verificar a tabela de acertos por item, refletindo sobre as alternativas respondidas. 

▪ Analisar se os resultados refletem fragilidades no processo de ensino. 

▪ Comparar dos resultados obtidos pela escola com o índice da Rede. 

▪ Rever ações para atender as fragilidades que ainda não foram superadas, de modo que se 

obtenha uma aprendizagem adequada. 

 

1.2 AVALIAPG - Produção textual 

▪ Elencar, em cada bloco de descritor, o nível de escrita dos alunos e os nomes dos que apre-

sentaram baixo rendimento. 

▪ Analisar o processo de aplicação e de correção da avaliação da produção textual. Como foi 

aplicada? E como foi corrigida? 

▪ Estabelecer Planos de Intervenção com vista ao atendimento dos alunos com baixo rendi-

mento. 

 

1.3 O que a escola precisa fazer? Próximos passos 

Cabe à Equipe Gestora, junto com os professores, refletir sobre os resultados de sua turma, 

elencar as fragilidades e as possíveis ações para superação das mesmas, assim como os avanços 

alcançados. A partir disso o professor deve elaborar um Plano de Intervenção para atender as ne-

cessidades encontradas e potencializar a aprendizagem de todos e de cada um dos seus alunos. 

 

1.4 O que pretendemos com os resultados? 

 

A partir dos resultados obtidos, a SME realiza o mapeamento do desempenho das escolas 

e fornece subsídios para tomadas de decisões destinadas a melhorias do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Os resultados das avaliações apresentam elementos para a tomada de decisões visando a 

melhorias das políticas da Rede Municipal de Ensino e das escolas. Eles também permitem acom-

panhar o desenvolvimento da Rede de Ensino ao longo das edições da avaliação, possibilitando 

fazer a comparação e observar a progressão dos resultados.  
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Uso dos resultados da avaliação 

 

3.2.3. Outras avaliações externas  

A Secretaria Municipal de Educação participa de avaliações externas em nível federal e 

estadual conforme orientação dos órgãos afins.  Como: 

▪ Prova SAEB. 

▪ Prova Paraná. 

▪ Prova Paraná Mais (Sistema de Avaliação da Educação Pública do Paraná - SAEP).

Gestão no âmbito da Secretaria de Educação

- Revisão de prioridades.

- Alocação de recursos; organização de ações/intervenções nas escolas.

- Fortalecimento do acompanhamento e apoio às escolas.

Gestão no âmbito das escolas

- Revisão e diagnóstico de necessidades.

- Organização de ações coletivas envolvendo alunos, professores e
pais (Projeto Pedagógico).

Trabalho Pedagógico

- Diagnóstico da aprendizagem dos alunos.

- Identificação de necessidades específicas de grupos e indivíduos.

- Propostas de intervenção nos processos de ensino e aprendizagem (sala 
de aula).

1 

2 

3 
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4 Organograma do processo avaliativo na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa 
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6 Apêndice  

6.1 FICHA DE PRÉ-CONSELHO DE CLASSE 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA TURMA (no trimestre em que está) 

Registro dos aspectos gerais da turma referente a assiduidade, envolvimento nas atividades escolares (projetos, apre-

sentações etc.), participação nas aulas, autonomia para realização das tarefas de aula proposta pelos professores, do 

nível geral de aprendizagem etc. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2 - DESEMPENHO DOS ALUNOS  

Registro dos encaminhamentos decorrentes da análise da situação do aluno (inclusive dos alunos laudados) e do tra-

balho desenvolvido; investimentos pedagógicos necessários para a superação das dificuldades e/ou progressão das 

aprendizagens no caso de superdotações (ações que mobilizem alternativas de trabalho pedagógico, por exemplo: 

organização de grupos de trabalho, encaminhamentos para o apoio à aprendizagem/sala de recursos, trabalho diversi-

ficado entre outros). 

 

Alunos  
Descrição das dificuldades ou 

das superdotações  

Encaminhamentos de ações para superação das difi-

culdades e/ou progressão da aprendizagem 

   

   

   

   

 

3 - FREQUÊNCIA DISCENTE 

Registro apenas dos alunos com maiores números de faltas (no trimestre em que estão) e as ações desenvolvidas para 

amenizar e/ou erradicar as faltas. 

 

Alunos faltosos Providências tomadas 

  

  

  

  

 

4- CONDIÇÕES COMPORTAMENTAIS (registro dos alunos com problemas de comporta-

mento) 

Alunos  Ações de intervenção 
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5 - VERIFICAÇÕES/REFLEXÕES DAS AÇÕES ACORDADAS NO TRIMESTRE ANTE-

RIOR 

Registro de ações/encaminhamentos referentes a aprendizagem, frequência, prática pedagógica etc., apontadas no 

trimestre anterior, se elas foram desenvolvidas e apresentaram resultados. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6 - AUTO AVALIAÇÃO DOCENTE  

Avalie sua pontualidade e assiduidade, prática pedagógica, comprometimento com a aprendizagem dos alunos, en-

volvimento com as atividades escolares etc. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE GESTORA PELO PROFESSOR 

Avalie a equipe gestora quanto: comprometimento com a aprendizagem e frequência dos alunos; envolvimento com 

as atividades escolares (comemorações, passeios, apresentações etc.); subsídio aos professores com materiais neces-

sários para o desenvolvimento do seu trabalho (papelaria, recursos didáticos etc.); comprometimento com seu papel 

formativo (acompanhamento do planejamento, observação de sala de aula, prática de feedback, envolvimento 

com a formação continuada) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8 – AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELA EQUIPE GESTORA NA ATA DO CONSELHO 
(desempenho profissional pontualidade e assiduidade; prática pedagógica; comprometimento com a aprendizagem 

dos alunos; envolvimento com as atividades escolares, participação nas formações e construção de portfólio etc.) 

9 – OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES QUE NÃO FORAM APONTADAS NOS 

ITENS ANTERIORES. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Os registros dos Conselhos precisam ser organizados para facilitar a busca de informações importantes sobre as aprendizagens 

dos alunos e propostas de trabalho. Deve estar em ATA PRÓPRIA e conter: nome da escola e data em que ocorreu o Conselho. 

Nome do Coordenador Pedagógico e do Diretor. Indicação de cada turma, do período, e nome (s) do (s) respectivo (s) professor 

(es) que trabalham com a turma. Registros esses, das informações refletidas/discutidas no conselho, referentes aos itens desta 

ficha. 

 

__________________________________________________________________ 

Professor (es) da turma 
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6.2 ROTEIRO DE ANÁLISE DE RESULTADOS 

A avaliação de caráter formativo tem por objetivo fornecer informações sobre o desempe-

nho dos alunos e ajudar professores e equipe gestora a identificar as dificuldades de aprendiza-

gem dos educandos, dando suporte ao planejamento pedagógico mais adequado às suas necessi-

dades. 

Esses resultados devem ser utilizados como fonte de informação sobre o desempenho dos 

alunos contribuindo para identificar dificuldades de aprendizagem e habilidades já consolidadas. 

A seguir, apresentamos uma proposta de roteiro para a leitura e a análise dos resultados desta 

avaliação. São sugestões que podem ser acrescidas de outras, de acordo com as condições e possibili-

dades de cada escola. 

Níveis de desempenho dos alunos 

Esse resultado informa o percentual de estudantes que se encontram nos diferentes níveis de de-

sempenho para cada etapa e disciplina avaliadas: 

• Abaixo do Básico: igual ou abaixo de 49% de acertos. 

• Baixo: entre 50% e 69% de acertos. 

• Proficiente: entre 70% e 89% de acertos. 

• Avançado: igual ou maior que 90% de acertos. 

 

Acerto por descritor (habilidade) 

Esse dado informa o percentual de acertos, por descritor da matriz de referência, que estão abaixo 

de 69%, por ano/turma para cada avaliação realizada. 

 

Iniciaremos o roteiro de análise a partir do primeiro indicador – níveis de desempenho – 

e, na segunda parte do roteiro, abordaremos os acertos por descritor. Além disso, sugere-se uma 

análise dos resultados da escola para, depois, seguir com a análise das turmas. 

Análise dos resultados da escola 

 

Identifique o nível de desempenho em que se encontra a maioria dos estudantes da escola, 

em cada uma das disciplinas e etapas avaliadas. 
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NÍVEL DE DESEMPENHO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Etapa 

(ano) 

Nº de estudan-

tes no Nível BÁ-

SICO 

Nº de estudantes 

no Nível PROFI-

CIENTE 

Nº de estudantes no 

Nível AVANÇADO 
Nível de Desempenho com 

maior número de estudantes 

     

     

     

     

     

 

Essa distribuição corresponde à sua percepção em relação ao desempenho dos estudantes da 

escola nas avaliações internas? Justifique a sua resposta. 

                    (       )  Sim           (       )   Não 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

NÍVEL DE DESEMPENHO EM MATEMÁTICA 

 

Etapa 

(ano) 

Nº de estudan-

tes no Nível BÁ-

SICO 

Nº de estudantes 

no Nível PROFI-

CIENTE 

Nº de estudantes no 

Nível AVANÇADO 
Nível de Desempenho com 

maior número de estudantes 

     

     

     

     

     

 

Essa distribuição corresponde à sua percepção em relação ao desempenho dos estudantes da 

escola nas avaliações internas? Justifique a sua resposta. 

                    (       )  Sim           (       )   Não 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Identifique os descritores com percentual de acerto menor ou igual a 69% e registre no 

quadro abaixo, anotando os percentuais referentes a cada um, em língua portuguesa e matemática. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Etapa 

(ano) 

Descritores % de acertos 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 

Reflita sobre as habilidades que esses descritores avaliam e a importância do seu desenvolvimento 

para o processo de aprendizagem. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

Etapa 

(ano) 

Descritores % de acertos 
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Reflita sobre as habilidades que esses descritores avaliam e a importância do seu desenvolvimento 

para o processo de aprendizagem. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Agora que você analisou os resultados da avaliação, a partir dos indicadores de desempenho, reflita 

sobre os processos de ensino e de aprendizagem em sua escola. 

 

1. Qual é a sua percepção sobre a distribuição dos estudantes por nível de desempenho? Observe 

se há concentração de estudantes em um ou mais níveis. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Há diferenças significativas de desempenho entre as etapas? E entre Língua Portuguesa e Ma-

temática? Se sim, reflita sobre os possíveis fatores que produzem esse efeito. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Quais são as principais hipóteses para explicar o desempenho da escola e das turmas nesta 

avaliação?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Reflita sobre o resultado desta avaliação verificando os avanços/retrocessos, inclusive em 

relação a avaliação padronizada anterior (a última do ano anterior e/ou aquelas realizadas no 

decorrente ano).  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6.3 PAUTA EXTRAORDINÁRIA 

 

Devolutiva Pedagógica da Avaliação Padronizada – AVALIA PG 

 A reflexão sobre os dados da avaliação é um tema importante e necessária para o alinha-

mento/realinhamento das ações da escola em prol de processos de ensino e aprendizagem qualifi-

cados para os alunos da Rede Municipal. 

 Esta pauta se constitui a partir dos resultados da AVALIAPG realizadas durante o ano 

letivo para um momento de reflexão que tem como objetivo elencar fragilidades e potencialidades 

da escola para que em conjunto (assessores pedagógicos, equipe gestora e professores) assegurem 

um processo de ensino de qualidade que promova a equidade entre os alunos. 

 A seguir estão denotados os resultados possíveis de reflexão: 

 

1. AVALIAPG – PROVA OBJETIVA 

▪ Verificar as habilidades (descritores) que obtiveram menor porcentagem de acertos. 

▪ Verificar os alunos que não atingiram o nível de aprendizado desejado. 

▪ Verificar a tabela de acertos por item, refletindo sobre as alternativas respondidas. 

▪ Verificar se os resultados refletem problemas no processo de ensino. 

▪ Analisar se os alunos com resultados abaixo do esperado são os mesmos de avali-

ações anteriores (a última do ano anterior e/ou aquelas realizadas no decorrente 

ano) 

▪ Realizar a comparação dos resultados obtidos pela escola com o índice da rede. 

▪ Comparar os resultados da escola em cada avaliação realizada. 

▪ Comparar os resultados da por turma, em cada avaliação realizada. 

▪ Rever ações para atender as fragilidades que ainda não foram superadas, de modo 

que se obtenha uma aprendizagem adequada. 

 

2. AVALIAPG - PRODUÇÃO TEXTUAL 

▪ Elencar, em cada bloco de descritor, o nível de escrita dos alunos e os nomes dos 

que apresentaram resultados inadequados. 

▪ Relacionar o nome dos alunos que não conseguiram atingir a aprendizagem ade-

quada na produção textual. 

▪ Analisar o processo de aplicação e de correção da avaliação da produção textual. 

Como foi aplicada? E como foi corrida? 

 

 Ações para a escola: próximos passos 
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Junto ao grupo de professores, durante a hora-atividade de cada um, refletir sobre os resul-

tados de sua turma (mediante Roteiro de Análise de Resultados), as fragilidades que se mantiveram 

e as possíveis ações para superação das mesmas, assim como os avanços alcançados. Tais reflexões 

precisam servir para impulsionar os docentes a transformar suas práticas em prol da aprendizagem 

de todos e de cada um de seus alunos. 

Após reflexão dos resultados, elaborar um plano de intervenção para cada turma/ano ava-

liada a ser executado após análises, para recuperar aprendizagens e melhorar resultados. 

 

 

Ponta Grossa, _____ de ____________________ de ______. 



 

       

 

 

 

EDUCAÇÃO 

Ponta Grossa: Cidade que educa, escolas que humanizam.  
César Nunes 

Secretaria Municipal de 


