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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação faz parte do processo educativo e deve estar alinhada ao 

compromisso com o sucesso de todos. Neste sentido, a concepção de avaliação 

deve ser coerente com a concepção de educação e consequentemente com todas 

as outras que permeiam o processo de ensino e aprendizagem.  

A responsabilidade por uma educação inclusiva tem na avaliação uma forma 

de monitorar as aprendizagens e as dificuldades apresentadas no processo 

educativo, transcorrendo ao longo do período com o objetivo de reorientar 

procedimentos e estratégias de ensino.  

A perspectiva inclusiva parte do princípio de que todos e todas são capazes 

de aprender e como efeito considera a criança, jovem, adulto e idoso como 

protagonista num contexto onde haja diálogo, mediação, desenvolvimento de 

autonomia e responsabilidade, processo esse que permeará a aprendizagem.  

Na Educação Infantil a avaliação tem como objetivo o acompanhamento do 

desenvolvimento das crianças, respeitando-as em seus processos, propiciando  

ambientes seguros e de afeto que as incentivem em suas experimentações e 

descobertas. Sendo está a finalidade da Educação Infantil deve-se planejar o uso de 

instrumentos que assegurem a avaliação contínua não só das crianças, mas da 

instituição para que haja constantes indagações sobre os processos pedagógicos 

desenvolvidos.  

A ação de avaliar vai além do julgamento de comportamentos ou de 

capacidades, considera o processo de desenvolvimento nos aspectos 

socioemocional, motor, linguístico e cognitivo e analisa o que foi observado à luz das 

teorias da educação para intervir de forma intencional, definindo assim a ação 

pedagógica. 

A avaliação como parte do processo educativo deve fornecer elementos que 

possibilitem o redimensionamento da ação pedagógica e a garantia da criação de 

ambientes de aprendizagem. Neste sentido a função avaliativa determinará o tipo de 

avaliação e os instrumentos que serão utilizados: 
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Função Avaliativa 

Diagnóstica Somativa Formativa 

Identificar os 

conhecimentos prévios 

dos educandos, antes de 

iniciar o desenvolvimento 

de um trabalho. 

Colher dados sobre as 

aprendizagens dos 

educandos, após o 

desenvolvimento do 

trabalho.   

Monitorar o 

desenvolvimento dos 

educandos realizando os 

ajustes necessários para 

garantia da 

aprendizagem. 

 

A validade da avaliação será determinada de acordo com a finalidade e o 

contexto, conforme quadro acima. O professor deve ter claro o objetivo da avaliação 

para assim definir o que, como e quando está ação acontecerá: antes, durante ou 

depois. 

A função da avaliação diagnóstica é levantar dados sobre os conhecimentos 

prévios dos educandos e suas potencialidades o que é primordial para o 

planejamento pedagógico.  

A avaliação formativa pressupõe que a criança, jovem, adulto e idoso tenham 

acesso aos objetivos bem como aos critérios que serão utilizados para avaliar suas 

aprendizagens, só assim serão capazes de acompanhar e manifestar-se sobre seus 

percursos de aprendizagem e realizarem a autoavaliação. Este é um processo que 

demanda planejamento de situações de escutas que contribuam para possíveis 

ajustes com foco no desenvolvimento de todos, sempre respeitando suas 

singularidades. 

Este processo proporciona não só a avaliação do educando, mas também um 

rever-se enquanto instituição educativa, enquanto rede de ensino. Os dados 

coletados fornecem pistas importantes que nortearão o replanejamento de ações 

que busquem a superação das dificuldades de aprendizagem.  

Assim, a avaliação assume um amplo papel na função formativa subsidiando 

também o trabalho pedagógico, pois quanto antes acontecer a necessária 

intervenção maior a garantia do sucesso no processo de aprendizagem. 
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A avaliação de caráter formativo, no ensino Fundamental e nas Modalidades 

de Ensino: Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, deve adotar 

estratégias para acompanhamento individual desse estudante, onde haja 

predominância do aspecto qualitativo sobre o quantitativo. Para definir o que e como 

será avaliado, bem como os instrumentos que serão utilizados a referência deve ser 

os objetivos e metas definidos na BNCC para cada etapa da Educação Básica. 

A avaliação somativa tem papel importante, pois ao final do processo se faz 

necessário mapear os resultados, contudo, isso não deverá ser um fim em si 

mesmo. Para além da avaliação classificatória, esta não poderá apenas aferir 

resultados classificando os estudantes entre os que conseguiram ou não atingir os 

objetivos propostos, ou ainda os que serão ou não aprovados. Este tipo de avaliação 

poderá servir como norte para ações futuras, por exemplo, os resultados das 

avaliações de desempenho dos estudantes devem contribuir de alguma forma para 

a reflexão e o aperfeiçoamento do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

 

 


