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Fonte: Currículo Referência de Minas Gerais – p. 16

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM



AVALIAÇÃ
O?

 
PRESENTE!

“Nenhuma discussão 
curricular pode 
negligenciar o fato de que 
aquilo que se propõe e 
que se desenvolve nas 
salas de aula dará origem 
a um processo de 
avaliação. 

Ou seja, a avaliação é 
parte integrante do 
currículo, na medida em 
que a ele se incorpora 
como uma das etapas do 
processo pedagógico.”

(OLIVEIRA & PACHECO, 2003, 
p.119)





AVALIAÇÃO

✔um ponto de partida

✔apoio

 elemento a mais para repensar e 
planejar a ação pedagógica e a 

gestão educacional

 pontos de chegada:

✔direito de aprender

✔ melhoria da qualidade do ensino 
 (Currículo Referência de Minas Gerais, p.23 – grifos nossos)



FASE
S

Avaliação Inicial 
Situação de 

Partida

O que cada um 
dos alunos sabe, 
sabe fazer e é

O que pode 
chegar a saber, 

saber fazer ou ser
Como aprendê-lo

Avaliação 
Reguladora 

Adaptações/ 
Adequações ao 

longo do processo

Avaliação final Resultados 
obtidos

Avaliação 
integradora

Informe global do 
processo

ZABALA (1998) 



CONSISTÊNCIA COM OS 
OBJETIVOS

                                                                                        o que avaliar 

                                  de que forma avaliar
                                     
                                        qual instrumento 
                                             
                                           o que registrar

                                           de que forma
                                                  
                                       como analisar
                                 
                              como encaminhar 
                                           

                                      
                                                                     



coletar

analisar

Sintetizar 

Processo    
  avaliar 

Valoração 
qualitativa 



AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE

Fornece dados para que os professores possam regular a ação pedagógica e 
orientar o estudante no processo de aprendizagem.

Avalia o estágio de construção do conhecimento pelo estudante.

Verifica o que o estudante aprende em relação ao que é ensinado

A avaliação é interna, feita pelos professores

Foco na aprendizagem



AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA





PLANEJAMENTO

DIFERENTES 
INSTRUMENTOS DE 
REGISTRO DA 
AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA:

✔Relatos dos 
estudantes

✔Lembretes

✔Tabelas 



AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA: 
POTENCIALIDA
DES 

Instrumento de 
compreensão 
do estágio de 
aprendizagem

Prever as 
dificuldades

Realizar 
intervenções 
imediatas



AVALIAÇÃO SISTÊMICA 
DIAGNÓSTICA

A avaliação é externa, feita por 
especialistas.

Verifica o que o aluno 
aprende em relação 
ao que ele deveria 

saber, em atendimento 
às necessidades do 

mundo contemporâneo.

Verifica quais 
competências 

devem ser 
construídas pelos 

estudantes e 
professores.

Verifica qual é a 
distância entre o 
que deveria ser 

ensinado e o que 
realmente os 
alunos estão 
aprendendo.

Fornece dados aos 
gestores.

Foco no ensino


