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O QUE IDENTIFICAR?   

 

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. 
 
Identificar o que os alunos já sabem antes de 
começar o trabalho de mais um semestre 
letivo é essencial para iniciar o planejamento 
docente. Para garantir que nada seja deixado 
de lado, organize um cronograma de ações 
pedagógicas. 
A avaliação diagnóstica ajuda a identificar as 
causas de dificuldades específicas dos 
estudantes na assimilação do conhecimento, 
tanto relacionadas ao desenvolvimento 
pessoal deles quanto à identificação de quais 

conteúdo do currículo 
apresentam necessidades de 
aprendizagem. A avaliação 
possui três objetivos principais: 
identificar a realidade de cada 
turma; observar se as 
apresentam ou não habilidades 
e pré-requisitos para os 
processos de ensino e 
aprendizagem; e refletir sobre 
as causas das dificuldades 
recorrentes, definindo assim as 

ações para sanar os problemas. 
Ela pode ser feita em qualquer momento, 
mas no início do semestre letivo permite 
conhecer melhor a realidade do aluno. O 
professor tem o dever de verificar o 
conhecimento prévio de cada um, 
constatando as condições necessárias para 
garantir a aprendizagem. Além disso, ela 
também funciona como uma análise do 
ensino na escola, já que os resultados das 
salas de aula de uma mesma série podem 
promover reflexões importantes para o 
replanejamento das propostas e atividades 
que devem ser oferecidas a todos. 
Dentre os instrumentos que são possíveis 
utilizar para verificar a aprendizagem 
destaca: 
- Produção de texto: domínio dos gêneros 
textuais nas diferentes modalidades 
organizativas. Assim, planeja-se uma 
situação em que os alunos produzirão um 
texto de determinado gênero e analisa os 

aspectos linguísticos e discursivos cada um. 
 
- Leitura e interpretação de textos: 
organizo práticas de leitura para identificar 
quais habilidades os alunos dominam e quais 
ainda precisam desenvolver. 
 
- Resolução de problemas envolvendo as 
operações: considere neste caso os 
diferentes tipos de problemas que envolvem 
as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão e raciocínio lógico. 
 
- Cálculos diversos. 
 
- Análise de dados das turmas: perfil etário, 
conhecimento prévios necessários para o 
desenvolvimento do itinerário formativo. 
Além da tabulação dos dados obtidos 
oferece um mapa da turma e permite 
identificar quais são os alunos que precisam 
de uma orientação maior. O plano de 
trabalho docente precisa ser definido para 
atender às necessidades desses estudantes, e 
muitas vezes torna-se necessário fazer uma 
intervenção pedagógica. O docente também 
não pode deixar de lado aqueles que têm 
mais facilidade, contemplando a todos em 
seu planejamento. 
 
 
 
 

Texto adaptado “A improtância da avaliaçaõ diagnóstica incial” – conteúdo disponivel em https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1486/a-importancia-da-avaliacao-diagnostica-inicial acessado em 22/07/2017 
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VALIDAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
VIA CENTRO PAULA SOUZA 

 
 
De acordo com a INSTRUÇÃO CETEC № 02/2007 Expede normas para a 
pontuação docente pela produção de material didático, de autoria dos 
professores do CEETEPS, o material didático (livro ou apostila) que não 
tenha sido publicado em meio impresso, eletrônico ou digital e que esteja 
devidamente registrado, de acordo com os dados internacionais de 
catalogação na publicação (CIP), ou com ISBN (International Standard 
Book Number), ou ISSN (International Standard Serial Number), devem 
para fins de validação em pontuação docente seguir os procedimentos: 
 
1) Encaminhar uma cópia completa, impressa e encadernada do 

material didático a ser analisado, para o Centro Paula Souza, via 
malote, dentro de envelope pardo, lacrado, aos cuidados da 
CETEC/GSE, entre os meses de maio e junho, do ano letivo 
corrente; 

2)  Todos os trabalhos devem trazer as seguintes informações na capa: 
nome do autor, nome da obra, nome dos colaboradores, curso, 
componente curricular a atender e data da publicação, 
apresentando: sumário, desenvolvimento de capítulos, exercícios 
e/ou atividades, bibliografia, créditos e fontes devidamente 
mencionados, no caso de tabelas, gráficos, fotos, etc.  
 
Lembramos que: É proibida a reprodução total ou parcial, por 
quaisquer meios, sem autorização prévia e por escrito de autores e 
editores, de quaisquer livros ou publicações - conforme lei de 
direitos autorais 9.610/98.  
 
Trabalhos considerados como compilação não poderão ser aceitos.  

3) Anexar, junto ao material, a “Ficha de Identificação do Material 
Didático e Autor”, devidamente preenchida, em duas vias (ver 
ANEXO A);  

4)  Uma vez que o material didático encaminhado esteja dentro dos 
padrões e prazos estipulados, a CETEC receberá esse material e o 
enviará para análise de especialistas da área. Esses especialistas são 
os professores da Instituição com título de Mestre, Doutor, ou 
reconhecidos como de notório saber, indicados pela CETEC, que 
avaliarão o material segundo alguns critérios (ANEXO B - Roteiro 
para Analise – Material Didático), e informarão a CETEC sobre a 
pertinência e adequação do material didático para utilização em sala 
de aula.  

5) De posse das informações contidas nas análises feitas por esses 
especialistas, a CETEC encaminhará ofício para a Unidade Escolar 
interessada para ciência do interessado, informando sobre a 
validação ou não do material didático apresentado, para fins de 
pontuação docente, no que se refere ao item “Produção Acadêmica” 
e / ou para inclusão no banco de dados da CETEC. Cópia do parecer 
do especialista será também enviada para que os autores possam 
verificar as observações feitas com relação ao material didático 
apresentado. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Coordenadoria de 
Ensino Técnico  

6)  O material didático analisado pela CETEC, com parecer validando o 
material didático analisado, deverá ser considerado para fins de 
pontuação docente, no que se refere ao item “Produção 
Acadêmica”.  

7) Todo o material didático, validado pela CETEC, que for revisado e 
atualizado pelos autores deverá ser reapresentado seguindo os 
mesmos procedimentos e prazos, para que seja novamente 
analisado pela CETEC e receba novo parecer.  

8)  O material didático analisado pela CETEC, com parecer de não 
validado, para fins de pontuação docente ou para inclusão no banco 
de dados da CETEC, poderá ser revisto pelos autores e 
reapresentado uma segunda vez para análise.  

 

Nesse caso o material deverá ser encaminhado novamente para a 
CETEC, dentro dos prazos e padrões estabelecidos. 2.9 - Todo o material 
didático apresentado pela segunda vez para a CETEC, que receba 
novamente um parecer de não recomendado, não poderá ser novamente 
encaminhado para análise da CETEC. 

 
Para mais informações acesse: 
http://www.cps.sp.gov.br/publicacoes/manual-de-
integracao/empregados-administrativos/instrucao_cetec_2_2007.pdf  

 
PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

ISBN – Como Adquirir 

 
 
Para obter o ISBN é necessário que seja cadastrado na Agência 
como editor autor pessoa física. As normas são necessárias: 

Preencher o formulário de cadastramento (disponível neste link – 
http://www.isbn.bn.br/website/static/download/FormCadastroFisi
co.xls ); 

Editor pessoa física tem que ser o autor do texto da obra a ser 
publicada (folha de rosto 1 disponível no link 
http://www.isbn.bn.br/website/static/download/FRostoGrandeAu
tor.jpg); 

No ato do cadastro o autor tem que publicar uma obra de sua 
autoria com o envio das 25 primeiras páginas para análise da 
agência.; 

Enviar uma cópia do CPF (legível); 

Quando for mais de um autor, ou seja, 2 ou 3 autores na 
publicação, no campo editor (a) na folha de rosto, tem que 
constar o nome completo do autor editor pessoa física que está se 
cadastrando na Agência ( os autores tem que escrever o texto 
como um todo e não em partes ou capítulos); 

Quando for editar obra de terceiros, ou seja, se detêm o direito de 
publicação de obra de autoria de terceiros, é obrigatório enviar 
para a Agência, uma cópia do documento que comprove o direito 
de edição da obra a ser publicada com firma reconhecida em 
cartório (folha de rosto 3 disponível em 
http://www.isbn.bn.br/website/static/download/FRostoGrandeAu
tor3.jpg ) 
 
 
Alguns valores da tabela de preço: 

Tabela de Preços 

Número de ISBN R$ 20,00 

Cadastramento R$ 270,00 

Alteração de dados R$ 17,00 

Declaração R$ 16,00 

Disponível em http://www.isbn.bn.br/website/tabela-de-precos 
 
Material completo disponível no site: 
http://www.isbn.bn.br/website/  
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