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INTRODUÇÃO
Ao propor esta oficina a Secretaria de 

Estado da Educação, fundamentada no Plano 
META (Minha Escola Tem Ação), objetiva 
subsidiar o trabalho de toda escola nas temáticas 
de Avaliação, uma vez que estes são temas 
inerentes ao processo de ensino-aprendizagem.

A autonomia e clareza do trabalho do 
professor a respeito da avaliação são estabelecidas a 
partir de suas concepções sobre o tema. As reflexões contidas nesta 
formação propõem um processo de avaliação voltado para um trabalho 
pedagógico que considera o ser humano como um ser em desenvolvimento. Para 
isso, sugere o diálogo entre seus pares ao analisarem outras formas de processo avaliativo 
e apresenta um breve estudo sobre Avaliação Formativa, Avaliação Metacognitiva, Mapa 
Conceitual e Portfólio.  Nesse contexto também é essencial o conhecimento da legislação 
pertinente à avaliação e à recuperação para direcionar as ações do Plano de Trabalho 
Docente.

Assim, esse material espera contribuir com a prática pedagógica da avaliação como 
promotora do ensino-aprendizagem, superando concepções obsoletas, mas muitas vezes 
ainda vigentes, da avaliação como instrumento disciplinador.

PROVIDÊNCIAS

Para a realização da oficina é necessário:

•  Projetor multimídia; 
•  Baixar vídeo disponível para atividade I;
•  Impressão dos anexos para discussão em uma quantidade adequada;
•  Impressão do trecho do PPP e Regimento Escolar que diz respeito à avaliação em 

sua escola.
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•  Balões coloridos;
•  Papéis pequenos,
•  Canetas ou lápis;
•  Aparelho de som.

ENCAMINHAMENTOS 
 A oficina está dividida em duas etapas, entre os períodos da manhã e da tarde. É 
importante ao mediador a compreensão destes encaminhamentos, pois são os subsídios 
para as discussões advindas das atividades.  Logo após a abertura é necessário apresentar o 
Cronograma da Formação e fazer a introdução do tema.

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Período Atividade Organização

Manhã

• Recepção dos professores, informes gerais 
e abertura. 

• Apresentação da proposta de trabalho - 
Oficina “Reflexões sobre Avaliação”.

Coletivo

Atividade 1: 
Assistir ao curta-metragem “Lifted” para 
posterior socialização de experiências 
relacionadas à Avaliação.

Pequenos grupos

Atividade 2: 
Leitura e discussão sobre a legislação vigente 
que trata de Avaliação e Recuperação. 

Pequenos grupos

Tarde

Atividade 3: 
Grupos de estudo – ideias sobre 
possibilidades de avaliação.

Pequenos grupos

Atividade 4: 
Dinâmica para avaliação dos trabalhos do dia 
e  sugestão lúdica para avaliação.

Coletivo
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PERÍODO DA MANHÃ 
ATIVIDADE 01
O mediador deverá apresentar o vídeo para todos os participantes e depois separá-los em 
pequenos grupos para a reflexão

a) Vídeo – Avaliação Escolar – Curta-metragem “Lifted” 2006 - Pixar
 Disponível em: 

b) Após assistir ao vídeo, discutir com o grupo as seguintes questões:

• A avaliação escolar se dedica mais a registrar erros ou a apontar caminhos?
• Quais são as atitudes comuns do professor ao perceber a dificuldade apresentada 

pelo aluno diante de um conteúdo novo? Fica com a postura inabalável e espera o aluno se 
desesperar?

• Quais os possíveis encaminhamentos para a retomada do conteúdo e efetivação 
da aprendizagem?

• A avaliação é sempre diagnóstica?

c) Compartilhe ou Dramatize:

Este momento da oficina está reservado para que os integrantes da equipe 
compartilhem suas experiências. Cada um terá duas opções:

* A primeira será compartilhar com seu grupo sobre uma experiência em que 
ele(a) foi avaliado(a). Quais foram suas expectativas, reações, receios, como se sentiu.

https://goo.gl/rpihWG
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* A segunda opção é escolher entre suas memórias, uma experiência inusitada que 
teve com um(a) aluno(a). Essa memória deve envolver o processo de avaliação.

Sugestão: Proponha ao grupo que realize uma dramatização. Cada grupo pode 
decidir entre os relatos o que foi mais interessante e possível de ser dramatizado. Não se 
esqueça de filmar e enviar as imagens para videosformacaoemacao@gmail.com.

ATIVIDADE 02

 a) Legislação - leitura

Texto I: Concepção de Avaliação segundo a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 
– LDB, nº 9.394/96 (somente Art. 24);
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

Texto II: Avaliação segundo Diretrizes Curriculares Orientadoras para a Educação Básica 
do Estado do Paraná (somente p.33-35); (disponível nas escolas).

Texto III: Deliberação nº007/99 - Normas Gerais para Avaliação do Aproveitamento 
Escolar, Recuperação de Estudos e Promoção de Alunos, do Sistema Estadual de Ensino, 
em Nível do Ensino Fundamental e Médio;
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

Texto IV: Caderno de Subsídios para Elaboração do Regimento Escolar (somente Seção 
X – Da Avaliação da Aprendizagem, da Recuperação de Estudos e da Promoção).
Link: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/regimento_escolar.
pdf

 b) Documentos Norteadores da Escola – leitura

Leitura e análise dos trechos dos documentos norteadores de sua escola (PPP 
e Regimento Escolar). Faça uma análise comparativa com a legislação acima. Registre 
apenas as percepções gerais do grupo e entregue para o mediador. Contudo, espera-se 
que cada professor faça uma avaliação de seu Plano de Trabalho Docente e da PPC de 
sua disciplina.

Observação aos mediadores* Caso aconteça de ter um número menor de 
professores em alguns dos períodos, sugere-se que a equipe pedagógica de cada escola 
garanta a reflexão destes temas em outro momento. Pois só existe mudança efetiva se 
houver o trabalho coletivo na escola.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/regimento_escolar.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/regimento_escolar.pdf
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PERÍODO DA TARDE
ATIVIDADE 03

 a) Dividir os participantes da oficina em 04 grupos para estudo dos textos

Anexo I – Fragmentos do texto Avaliação Metacognitiva: uma prática possível

Anexo II – Fragmentos do texto Avaliação Formativa e seu sentido de melhoria do 
processo de ensino aprendizagem

Anexo III – Fragmentos do texto Mapas Conceituais e Avaliação Formativa: tecendo 
aproximações

Anexo IV – Fragmentos do texto Avaliação por meio de Portfólios

Mediador, você deverá estabelecer com os participantes um tempo para leitura 
e discussão. Cada grupo estudará uma temática e conversará sobre a aplicabilidade em 
sua escola. Depois irão apresentar seu tema para o grande grupo, procurando garantir as 
informações básicas aos que receberam temas diferentes. Aqueles que tiverem interesse 
pelos outros textos poderão procurar com o mediador.

ATIVIDADE 04

A última atividade tem por objetivo encerrar o dia refletindo sobre o trabalho 
realizado; avaliar o grau de importância do tema estudado para a vida profissional; refletir 
acerca dos obstáculos que se apresentam diante de todo trabalho e vivenciar uma forma 
lúdica de avaliação.

Providencie: Balões coloridos, papéis cortados em tamanho pequeno em número 
maior que o dos componentes do grupo, canetas ou lápis, equipamento de som, música 
animada e música suave.

1. Distribua um pedaço pequeno de papel e uma caneta ou lápis para cada componente 
do grupo. Solicite que escrevam uma frase sobre avalição a partir do que mais lhe chamou 
atenção nos textos estudados ou nos relatos dos colegas. Depois deverão dobrá-lo em 
tamanho pequeno.

2. Ofereça um balão colorido para cada um (deixe que escolham a cor) e peça que 
coloquem o papel dobrado dentro do seu balão.

3. Solicite que os participantes encham o balão e façam um nó na ponta.
4. Peça que todos os balões sejam jogados para cima, ao som da música, de maneira 

que todo o grupo possa tocá-los, procurando não deixar os balões caírem no chão.
5. Solicite que cada pessoa pegue um balão de cor diferente da sua.
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6. Tocar uma música calma enquanto todos se sentam organizados em círculo para 
o fechamento. (Se o grupo for grande poderão ser formados 2 ou 3 círculos).

7. Cada participante estoura seu balão e pega a mensagem de dentro. O mediador 
escolhe uma pessoa para ler a primeira frase, promovendo uma reflexão. Mostre para o 
grupo que esta é uma forma de avaliação.

8. Encerrar a técnica, falando o quanto foi importante o trabalho com a equipe 
motivando os mesmos para a continuidade do trabalho na escola.
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