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APRESENTAÇÃO
O ato de avaliar é uma ação inerente às atividades
humanas e tem por objetivo identificar, aferir, investigar e
analisar um determinado fato, situação ou processo.
A avaliação educacional é composta por uma série
de procedimentos caracterizando-se como uma ação que
deve ser utilizada como subsídio à prática docente, visando
à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
Para esta oficina aborda-se a avaliação em:
• Avaliação Interna da aprendizagem:
realizada pelo professor em sala de aula.
Busca verificar a aprendizagem do aluno
e é determinada em conformidade com o
planejamento escolar e Plano de Trabalho Docente.
• Avaliação Externa de desempenho: realizada por agente externo à
escola, geralmente aplicada em larga escala. É uma ferramenta que fornece
elementos para a formulação e o monitoramento de políticas públicas,
bem como o redirecionamento de práticas pedagógicas.
Esta oficina tem como objetivo problematizar as relações e articulações entre as
avaliações internas e externas, conduzindo os professores e demais profissionais de
educação a uma reflexão que atenta à realidade de cada unidade escolar.
Segundo Luckesi (1994), a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados
relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões
sobre o seu trabalho.
Assim, vale ressaltar, que os dados obtidos (interna e externamente), auxiliam a
tomada de decisão, não somente do professor, mas de todo o coletivo da escola.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Buscando uma melhor organização do trabalho, esta oficina está estruturada em
5 (cinco) atividades, divididas conforme o cronograma de trabalho a seguir:

TURNO

CRONOGRAMA DE TRABALHO
MOMENTOS

Manhã

Momento 1

Conceitos e definições de Avaliações
Externas e Internas

Manhã

Momento 2

Avaliação / Charge

Manhã

Momento 3

SAEB / Prova Brasil

Tarde

Momento 4

Reflexões sobre os resultados

Tarde

Momento 5

Avaliação na Formação

Atividade 1 – Conceitos e definições de Avaliações Externas e Interna
Esta atividade deverá ser realizada com todos os participantes.
Explorando o tema:
• Apresentação do tema e os objetivos da oficina.
• Refletir sobre o que é avaliação externa e interna.
• Discutir sobre os indicadores da Escola - Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB, Prova Brasil e IDEB.
Sensibilização para o tema :
Fazer o download dos vídeos e projetar.
a) Vídeo 1 – Avaliação (trecho 1), disponível em:
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http://goo.gl/EgyJ0D

http://goo.gl/H42iJV

O vídeo 1 é um recorte do vídeo do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino
Médio - Avaliação - Parte 1. Produzido pela TV Paulo Freire. A professora Katya Prust fala
sobre os conceitos e características das três dimensões básicas da avaliação (aprendizagem,
institucional e externa). Fala, também, sobre as diferenças entre a formação diagnóstica,
formativa e somativa.
b) Vídeo 2 - Programa Nós da Educação, disponível em:

http://goo.gl/H42iJV

O video 2 realizado em 2013 pela TV Paulo Freire, é do programa Nós da Educação
no qual a Professora Drª Maria Irene Pellegrino de O. Souza, com doutorado em Estudos
da Linguagem, Profª. da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Coord. Geral do
Parfor na UEL, fala sobre a avaliação na Educação e define a avaliação mediante as
transformações que o processo avaliativo vem passando, o que seria a "cultura da prova" e
a "cultura da avaliação", qual o problema de se avaliar apenas com a prova, como superar
a exclusão, avaliação institucional e a necessidade de se ressignificar a avaliação.
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SAIBA MAIS
• A Avaliação Interna praticada pelo Professor em sala de aula com o intuito de verificar
a aprendizagem dos seus alunos, podendo, por este motivo, ser muitas vezes definida
como Avaliação da Aprendizagem. Vale salientar que esta concorre também para a
definição dos tempos pedagógicos necessários para organizar os conteúdos a serem
trabalhados em cada etapa de ensino, sendo seus resultados utilizados como uma forma
de promoção do estudante.
• As avaliações externas permitem o diagnóstico, o monitoramento do sistema
educacional, e também, podem subsidiar o trabalho dos profissionais da educação,
tornando-se mais uma ferramenta para o acompanhamento e melhoria do processo
ensino-aprendizagem, uma vez que são aplicadas de modo a mensurar o conhecimento
dos alunos, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o
apresentado, por este motivo, denominada também de Avaliação de Desempenho.
• Conceitos e definições de Avaliações Externas e Internas
A palavra avaliação, nos seus mais variados contextos e finalidades, raramente é
associada a algo de cunho positivo, afirma Hoffmann (2013, p. 18). Segundo a pesquisadora,
o “fenômeno avaliação” é hoje um fenômeno indefinido, ao qual, professores e alunos
atribuem-lhe significados relacionados aos elementos que constituem uma prática avaliativa
tradicional: prova, nota, conceito, boletim, recuperação, reprovação.
Oliveira (2011, p. 137), apoiando-se em Nevo (1998), destaca que as avaliações
externas parecem ter sido desenhadas muito mais para produzir informações para
os gestores de redes educacionais “do que para ajudar os professores a analisarem os
resultados buscando rever seus métodos de ensino e práticas de avaliação”. De acordo
com a autora, “as comunicações de resultados das avaliações com foco na escola devem
promover uma articulação com o trabalho pedagógico escolar de maneira a aprimorá-lo”.
Ensino e aprendizagem são indissociáveis e a avaliação é intrínseca a esse processo.
Como professores nos propomos a ensinar algo a alguém, e a avaliação, destes, que
ensinarmos, nos traz informações importantes sobre “como” procuramos ensinar este
“algo”. Então, o melhor indicador da realização de atividades de ensino é o nível em que
nela, pela ação docente, se promove o crescimento geral dos alunos: cognitivo, motor,
comunicacional, valorativo, etc, (GATTI, 2003).
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Atividade 2 – Avaliação/Charge
Nesta segunda atividade, o mediador da oficina deverá projetar a charge a seguir:

Após a análise da imagem, o mediador deverá propor as reflexões:
• A aferição de notas do processo de avaliação corresponde à efetiva aprendizagem dos
nossos estudantes?
• Quais são os “tipos” de avaliação educacional que podemos identificar no contexto
escolar?
• Como as avaliações externas e internas podem contribuir para aprendizagem?
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Atividade 3 - SAEB/Prova Brasil
As avaliações em larga escala nas escolas tem sido motivo de estudos e pesquisas.
É importante que os profissionais da escola possam estabelecer as relações entre os
indicadores educacionais obtidos nas avaliações externas e o desempenho apresentado
pelos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, nas avaliações realizadas
pelos professores no cotidiano da sala de aula.
Explorando o tema:
Neste terceiro momento, o mediador deverá apresentar o vídeo: Avaliação – Parte 1
(trecho 2) e Avaliação – Parte 2 (trecho 3 e 4), disponível em:

http://goo.gl/CYNv75

http://goo.gl/PNV1Om
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http://goo.gl/u2gv37

Os trechos apresentados são os recortes dos vídeos do Pacto Nacional para o
Fortalecimento do Ensino Médio - Avaliação - Parte 1 e Parte 2. Produzido pela TV Paulo
Freire. A professora Katya Prust fala sobre Prova Brasil, Saeb, IDEB e de que forma a
avaliação pode contribuir com a melhoria do ensino e de aprendizagem.

Nota Informativa:
• De acordo com informações do INEP, os resultados da Prova Brasil 2015,
serão divulgados no final do mês de maio.
• Utilizar, para as atividades, caso estejam disponíveis, os resultados da Prova
Brasil 2015.
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Encaminhamentos
O mediador deverá:
• providenciar copias do Boletim de Desempenho da sua Escola, veja o Anexo 1
( Tutorial – resultados da Prova Brasil 2013);
• observar que as Escolas que ofertam apenas o Ensino Médio participam do SAEB por
meio de amostra e os resultados são apresentados somente por UF. Desta maneira,
analisar os resultados Saeb do Paraná - Anexo 2 e Anexo 3.
• dividir os participantes em grupos interdisciplinares.
• conduzir a análise do Boletim de Desempenho da Escola, de forma que os grupos
interdisciplinares reflitam sobre:
1. Médias de Proficiência alcançadas em cada etapa de ensino.
2. Distribuição Percentual dos Alunos por Nível de Proficiência.
3. O que pode ser feito para elevar o nível de proficiência da escola, considerando
todas as disciplinas?
É importante que o coletivo reflita no significado qualitativo dessas médias,
relacionando com os conhecimentos apresentados no item: Descrição do Nível (“O
estudante provavelmente é capaz de:”).
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Atividade 4 – Reflexões sobre os resultados.
O mediador deverá projetar a charge abaixo e solicitar aos participantes da oficina
que completem o balão do último quadrinho:

Mediador, o objetivo de completar o balão é promover a reflexão quanto aos
resultados das avaliações e como o professor se percebe nesse processo.
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Atividade 5 – Avaliação na formação.
O Artigo 24, Inciso V da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) n°
9.394/96 determina que a verificação do rendimento escolar observará:
a) avaliação 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 [...]. (BRASIL 1996).
Assim, podemos dizer que a legislação sugere um processo de avaliação em que
os aspectos qualitativos devem se sobressair em detrimento a notas, números, taxas, de
forma que essa (avaliação) seja uma prática contínua e cumulativa. Entretanto, a prática de
avaliação presente nas instituições escolares muitas vezes, se não na sua maioria, acaba por
privilegiar resultados numéricos.
Encaminhamento
Reunir em equipes e providenciar cópias da Carta aos Professores Coordenadores
Pedagógicos: dilemas da prática cotidiana (Anexo 4), para os participantes.
Veja trecho publicado em Cartas aos Professores Coordenadores Pedagógicos:
dilemas da prática cotidiana:
Campos do Serrano, ... de outubro de 1998.
Oi, Emilia, como vai?
Eu vou indo muito bem, apesar de ouvir reclamações constantes do marido e dos filhos por causa do
meu envolvimento com o trabalho. Eles dizem que dou mais atenção à escola que a eles - e é assim mesmo:
o trabalho me absorve... [...] No momento, estou bastante preocupada com o grande número de notas
vermelhas que algumas disciplinas apresentaram no último Conselho Bimestral. Entre tantos casos que
discutimos, o do professor de História da 8' série me chamou muito a atenção, principalmente porque ele
é considerado, por seus colegas, um profissional sério e comprometido, que está sempre muito em dia com
as discussões feitas em sua área. No entanto, seus alunos vêm apresentando um índice muito alto de notas
vermelhas. Na reunião do Conselho, quando começamos a discutir a 8ª série, o caso de História foi enfocado.
O professor dessa disciplina justificou o baixo rendimento de seus alunos, dizendo que a maioria deles não
sabe fazer análises e estabelecer relações entre fatos e conceitos, não sabendo sequer resumir ou interpretar
textos - coisa que já deveriam ter aprendido em Português – e, portanto, que não cabe a ele ensinar, já
que deve dar conta do conteúdo programado para a série, o que não é pouco. Nesse momento, a professora
de Português, discordando, argumentou que analisar, estabelecer relações, resumir e interpretar devem ser
trabalhados em todas as disciplinas, não somente em Português. O professor de História não discutiu o
argumento da professora de Português e continuou dizendo que procurava garantir não só a memorização
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de fatos, mas, e principalmente, o estabelecimento de relações entre diferentes assuntos e conceitos. Colocou
que, por estar preocupado com isso, faz questão de apresentar, especialmente nas provas, muitas questões
que buscam a análise, a comparação e a extrapolação dos conhecimentos trabalhados. Na semana seguinte
a esse Conselho, tivemos Reuniões de Pais e Mestres na escola [...] em frente ã sala das 8ª séries, encontrei
um grupo de pais conversando com o professor de História. Alguns queixavam-se de seu trabalho, dizendo
que seus filhos vão indo bem em outras matérias, menos em História, o que os preocupa. Dois ou três
chegaram até a dizer que o professor não tem se interessado em entender as dificuldades dos alunos ou
em ajudá-los. Ele, por sua vez, enfatizava a importância de sua disciplina para o desenvolvimento, nos
alunos, de uma consciência social mais ampla, dizia que aqueles que não conseguiam obter boas notas
não se interessavam pela matéria, nem estudavam em casa. Outros pais também se colocaram a seu favor,
dizendo que ele faz o que pode: "Basta ver os cadernos dos alunos, cheios de lições feitas em classe!"; "Os
alunos que estão indo mal são desinteressados e indisciplinados e, provavelmente, não costumam fazer as
tarefas de casa". Entretanto, no começo desta semana, alguns dos alunos da 8 série que estão com notas
vermelhas em História também me procuraram para reclamar do professor. Falaram que suas aulas são
chatas, que a maioria da classe não participa, que o livro didático é difícil de entender - e as explicações do
professor nem sempre ajudam a entendê-lo - e que as provas são fogo! As perguntas exigem informações
nem sempre trabalhadas em sala de aula. Alguns deles afirmaram, inclusive, que "racharam" de estudar
para as provas, mas que, apesar de se sentirem preparados, as perguntas foram tão difíceis que não
conseguiram ir bem.
Eu fiquei muito "encucada", preocupada com essa quantidade de queixas vindas, ao mesmo tempo,
de lugares diferentes... [...] Resolvi, então, pedir os cadernos destes alunos para dar uma olhada. Observando
as atividades, percebi que eram questionários com respostas transcritas do livro didático, exigindo a
localização de informações - e não uma reflexão decorrente da análise ou comparação entre os fatos e os
conceitos trabalhados -, e que não havia qualquer indício de correção individual ou coletiva. Ao olhar as
provas, coladas no caderno, percebi que elas continham perguntas abertas que, exigindo o estabelecimento
de relações entre fatos, conceitos e dados da realidade, davam margem à inúmeras interpretações e respostas,
o que tornava a avaliação muito subjetiva. Como o professor pretende que os alunos possam responder
tais questões se as habilidades necessárias para respondê-las não são trabalhadas regularmente? Estes
acontecimentos têm me feito pensar: Por que será que é tão difícil aceitarmos que os resultados obtidos
por nossos alunos dependem, em boa parte, do trabalho que desenvolvemos em sala de aula? Como devo
encaminhar essa questão? Afinal, ela é tão delicada, envolve tantas coisas, tantas crenças sobre a avaliação
("A nota vermelha" é um fantasma que mora no armário de muita gente!!!). Você tem alguma dica, algum
texto para me indicar?
Um grande abraço,
Clarice
Segundo São Paulo (1999), Cartas aos Professores Coordenadores Pedagógicos:
Dilemas da Prática Cotidiana.
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As equipes deverão refletir e discutir sobre:
1. Você concorda com o questionamento da Clarice: “Por que será que é tão difícil
aceitarmos que os resultados obtidos por nossos alunos dependem, em boa parte, do
trabalho que desenvolvemos em sala de aula?” Que encaminhamentos sua equipe pode
sugerir para modificar este comportamento? Devemos aceitar que os resultados de
nossos alunos também dependem de nós?
2. Quais foram os impactos da Avaliação em sua trajetória como:
• Aluno da Educação Básica e Superior.
• Participante do processo de formação continuada.
• Professor.
O mediador deverá reunir as equipes em um grande grupo onde irão relatar uma
síntese das suas reflexões.

Lembre:
Sua contribuição é muito importante para podermos melhorar, sempre
mais, os eventos de Formação Continuada no Estado do Paraná.
Assim, para avaliar este evento, vá na página do Formação em Ação no
Portal e clique no link “Avaliação do evento”.
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