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O QUE É AVALIAR?
Avaliação é o processo de delinear, 
obter e fornecer informações  úteis  
para julgar decisões alternativas .                                         

(SILVA, 1977, p.7)

Avaliação é a coleta sistemática de dados, por 
meio da qual se determinam as mudanças de 
comportamento do aluno e em que medida 

estas mudanças ocorrem.                                     
(BLOOM et al. apud SANT´ANNA,1995, p.29)

Avaliar é conscientizar a ação educativa (SANT’ANNA, 2018, p.31)

A avaliação é um processo pelo qual se procura 
identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do 
aluno, do educador, do sistema, confirmando se a 

construção do conhecimento se processou, seja este 
teórico (mental) ou prático. (SANT’ANNA, 2018, p.31)



“A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de 

provas e atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados 

que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, 

assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de 

controle em relação as quais se recorrem a instrumentos de verificação 

do rendimento escolar” (LIBÂNEO, 1994, p. 195).



PARA QUE AVALIAR?

Orientar os 
estudantes acerca 

dos saberes, 
capacidades e 

atitudes que têm 
de desenvolver

Influenciar sua 
motivação e 
percepção do 

que é importante 
aprender

Estruturar a forma 
como os educandos 

estudam e o tempo que 
dedicam ao trabalho

aprender

Melhorar e 
consolidar as 

aprendizagens 

Repensar a 
prática 

pedagógica 

(LUCKESI, 2013, p. 4, adaptado)



COMO AVALIAR?

“Avaliação formativa é aquela que se insere em um 
trabalho pedagógico que visa a aprendizagem de todos 

os alunos” (VILAS BOAS 2002, p.133)

Na perspectiva da avaliação formativa!

os alunos” (VILAS BOAS 2002, p.133)

“A avaliação formativa é aquela que percebe no erro 
uma fonte de informação tanto para o professor 

quanto para o aluno” (HADJI, 2001)

“Não é o instrumento que faz a avaliação formativa, 
mas a intensão em querer ajudar o estudante a 
aprender e o desejo de não excluir do processo” 

(HADJI,2001)



PARA AVALIAR NA PERSPECTIVA 
FORMATIVA, TENHA EM MENTE TRÊS 

PERGUNTAS:

O que farei 
com o 

Como correlacionar 
o Currículo em 
Movimento ao 

Como 
redirecionar 

minha prática 
com o 

resultado da 
avaliação que 
agora propon

ho?

Movimento ao 
cotidiano do 
estudante na 

construção do 
instrumento?

minha prática 
a fim de 

contornar as 
fragilidades 

identificadas?







Prova DF
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Matriz de 
referência  
contexto
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3º, 4º, 5º ano 6º, 7º, 8º 9º anos 1ª, 2ª, 3ª série2º anoEducação Infantil



COM A AJUDA 

DE TODOS, UMA 

AVALIAÇÃO 

FORMATIVA!



O QUE É 
EXAMINAR?

“Sua principal característica é estabelecer 

uma classificação do educando, 

minimamente, em “aprovado” ou 

“reprovado” ou dentro de uma escala 

mais ampla, como ocorre com os valores mais ampla, como ocorre com os valores 

de 0 (zero) a 10 (dez). Exames não levam 

em conta o histórico de rendimento, são 

classificatórios e seletivos.”

(LUCKESI, 2013, p. 4)



AVALIAÇÃO

Público alvo são 
sistemas de ensino e 

instituições

Participação 
censitária e amostral

Resultados EXAME

Público alvo são 
indivíduos  

Participação 
voluntária 

Resultados AVALIAÇÃOResultados 
agregados

Os participantes 
podem ou não 

responder ao mesmo 
teste

É diagnóstica e 
processual

EXAME Resultados 
individuais 

Todos respondem 
ao mesmo teste  

É classificatório e 
pontual



ATENÇÃ
O:

O ato de avaliar não é pontual, 

classificatório e seletivo; por isso, 

cada vez que nossas avaliações, 

internas, da escola, e nossas 

avaliações externas, do Estado, não 
O:

avaliações externas, do Estado, não 

têm continuidade pedagógica, 

finalizando-se no resultado, estamos 

nomeando-as como avaliação, mas 

praticando exame.



AGORA FICOU FÁCIL DIFERENCIAR.
VAMOS TENTAR?

(DINÂMICA)

Avaliação 

Exame
Exame

Avaliação 
externa

Avaliação 
interna



ONDE É POSSÍVEL ENCONTRAR OS RESULTADOS DAS 
AVALIAÇÕES EXTERNAS DA SUA ESCOLA?

























CHEGOU O 
MOMENTO DE 

ANALISAR
OS DADOS DA 
SUA UNIDADE 

ESCOLARESCOLAR
NAS 

AVALIAÇÕES 
EXTERNAS!

www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br



avalia.diretoria@edu.se.df.gov.br

Diretoria de AvaliaçãoObrigada(o) 
pela 

3901.3213

pela 
atenção!


