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“PROVA, DE ONDE PARTIU ESSA PRÁTICA?   

A avaliação, presente em todos os contextos 
da atividade humana, tem papel de destaque 
nos ambientes voltados à educação, 
apresentando-se com funções diferenciadas, 
conforme o paradigma vigente. 
Para começo de conversa, a avaliação do 
desempenho escolar, indicada na legislação 
vigente, prevê que o professor acompanhe o 
desenvolvimento da aprendizagem de seus 
alunos, visando a possíveis correções de rotas. 
Nessa medida, cabe ao docente definir os 
instrumentos que utilizará para o melhor 
acompanhamento da aprendizagem de seus 
alunos. 
Por outro lado, sabe-se que, apesar de 
estarem cientes sobre os princípios das novas 
modalidades de avaliação, ela ainda é para 
muitos professores, sinônimo de aplicação de 
provas, com ênfase em sua palavra e ponto de 
vista, em detrimento do agir e do pensar do 
estudante. Felizmente, há professores que 
ficam inquietos e apreensivos frente às 
necessidades e às exigências de mudar a 
prática de avaliação e, talvez, graças a essas 
inquietações algumas experiências 
significativas têm sido realizadas. No entanto, 
em uma mesma escola, coexistem as duas 
visões, e essa contradição tem sido motivo 
para a insegurança da comunidade escolar. 
Considero improvável que o professor 
acompanhe o desenvolvimento da 

aprendizagem de seus alunos, usando apenas 
um tipo de instrumento de avaliação. 
Diante disso, é importante que ele saiba 
selecionar vários tipos de instrumentos 
adequados às atividades pedagógicas e às 
competências a serem alcançadas por seus 
alunos, orientando-os, assim, para uma 
possível mudança de ‘rotas’, quando isso for 
necessário. 
O primeiro passo, para a correção de possíveis 
distorções, é o de estabelecer diálogos com 
colegas e, no âmbito da escola, planejar 
atividades para a avaliação serem 
mobilizados, até a seleção dos tipos de 
instrumentos e formas de registro de seus 
resultados. 
Tendo em vista que as reflexões e o 
embasamento teórico devem preceder toda e 
qualquer discussão, é importante que os 
professores tenham o apoio da legislação e 
dos conceitos que a permeiam para respaldar 
as discussões. 
Para iniciar essa fundamentação, procuro, 
responder à pergunta “Prova, de onde partiu 
essa prática? 
Responder a essa questão implica em 
relembrar o uso da prova, nos diferentes 
períodos do sistema educacional brasileiro, 
com vistas ao resgate do seu significado e de 
sua propriedade de uso. Houve época na qual 
a prova – instrumento para a avaliação-era 

usada como sinônimo de avaliação, talvez por 
ser o único instrumento indicado pela lei. 
Com o decorrer do tempo, o processo de 
avaliação foi alcançando novas dimensões e 
atualmente, aprendizagem e avaliação, 
pertencem a um mesmo tecido e esse 
procedimento é necessário para dar 
sustentação ao requerido pela sociedade do 
século XXI. 
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Cipriano Luckesi faz um convite não só ao 
estudo do tema, como também à 
transformação de nossas condutas, no sentido 
de aprendermos a nos servir da avaliação como 
uma aliada na busca da qualidade e eficiência 
em nossas atividades educativas escolares. 

Para assistir ao vídeo acesse o link: 

 
https://youtu.be/JqSRs9Hqgtc  

O que é avaliação? Para que ou para quem se destina? 

https://youtu.be/JqSRs9Hqgtc
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1 Fonte: disponível em http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf acesso em 21/03/13 
 

 

Diferença entre as Atribuições de 
Coordenador Pedagógico, Coordenador 
de Curso e Orientador Educacional 

De forma geral, o Coordenador Pedagógico é 
responsável pelo suporte didático-pedagógico do 
processo de ensino e aprendizagem. O Coordenador 
de Curso é responsável pelo conjunto de ações 
destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão 
de sua execução, ao controle das atividades docentes 
em relação às diretrizes didático-pedagógicas. 
Enquanto que o Orientador Educacional se destina a 
assistir o educando, individualmente ou em grupo, 
visando ao desenvolvimento integral e harmonioso 
de sua personalidade, bem como sua orientação 
profissional. 

Apesar de se assemelharem há muito o que os 
diferem. Confiram as tabelas mostrando no que se 
diferem, assemelham, se igualam, e principalmente, 
colaboram uns com os outros. 

Fontes: Deliberação 03, 18-07-2013Deliberação 
CEETEPS 18, de 16-07-2015; Deliberação CEETEPS 
19, de 16-07-2015 e Deliberação CEETEPS 20, de 16-
07-2015. Obs. Aguarde na próxima edição as 
atividades colaborativas e individuais 

Como a diversidade cultural dos alunos é bem grande, 

ela precisa ser respeitada para que cada um possa, 

usando os conhecimentos implícitos – explicitar o que 

lhes é solicitado e compartilhar os conhecimentos 

anteriormente adquiridos. 

Mas como usar essa diversidade? Como saber suas 

nuances? Quando devo me inteirar de sua existência? 

Vamos começar com os tipos de avaliação, que tem 

como base os conceitos contidos na taxonomia de 

Bloom1. 

Avaliação diagnóstica 

Sua finalidade é a de determinar o grau de 

desenvolvimento das habilidades, bases científicas e 

tecnológicas e valores, além das dúvidas e apreensões 

dos estudantes. 

Deve ser realizada no início do ano letivo, início de um 

semestre, ou todas as vezes que se quer fazer um 

diagnóstico sobre o público alvo. 

Avaliação formativa 

Seu papel é o de fornecer dados ao professor e ao 

aluno, sobre o rendimento da aprendizagem durante 

o desenvolvimento das atividades escolares e,  

consequentemente, localizar deficiências na 

organização do ensino e /ou na aprendizagem do 

aluno realizada continuamente, tem por finalidade é 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno, fornecer indicadores para o professor, sobre as 

técnicas que vem adotando, tendo em vista futuras 

reformulações ou aplicação de técnicas para correção 

dos “problemas de percurso”. 

Avaliação somativa (classificatória) 

A finalidade é a de classificar alunos, no final de um 

semestre, ano ou curso, segundo os níveis de 

aproveitamento. A emissão dos conceitos é feita 

nesses momentos. 

SOUZA, Neyde Cimapone de. Tecendo a 

Avaliação – Temas Transversais. 2ª Edição. Projeto 

de formação continuada de professores da 

educação profissional do Programa Brasil 

Profissionalizado - Centro Paula Souza - 

Setec/MEC 

 
TEXTO REFLEXÃO: Observe o diálogo descrito 

a seguir: 

Professor: Júlio, responda: Por que os judeus 

foram expulsos da Espanha? 

Júlio: Porque não se deixaram fotografar pelos 

espanhóis. 

Professor: Como? De onde você tirou uma coisa 

dessas? 

Júlio: Está escrito no livro. 

Professor: No livro? De jeito nenhum... 

Julio: Está sim professor, tenho certeza. 

Professor: Então pega o livro para me mostrar. 

Júlio: (com o livro aberto). Aqui está: "Os judeus 

foram expulsos da Espanha porque não se 

retrataram perante os espanhóis..." 

Podemos observar, a partir do exposto acima, 

que apesar dos critérios avaliativos serem claros, 

bem definidos, os alunos avaliados apresentam 

paradigmas diferentes, nuances diferentes, 

realidades diferentes. Cada aluno tem o seu 

referencial, sua visão de mundo.  

A questão posta é: como avaliar a todos a 

partir de um único critério, de um único 

instrumento de avaliação?  

TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 


