
DIAGNÓSTICO INICIAL DAS  APRENDIZAGENS

Para a organização do planejamento pedagógico de início do ano letivo, propõe-se,
ainda,  o  diagnóstico  inicial  das  aprendizagens,  o  qual  possibilita  a  verificação  de
lacunas das aprendizagens dos estudantes. Ele é um instrumento fundamental para a
elaboração de metas e objetivos da organização do trabalho pedagógico pela escola. A
realização do diagnóstico das aprendizagens dos estudantes está prevista no Currículo
em  Movimento  do  Distrito  Federal,  nas  Diretrizes  Pedagógicas  para  a  Organização
Escolar do 2º e 3º ciclos para as aprendizagens;  nas Diretrizes para a Organização do
Trabalho Pedagógico na Semestralidade - Ensino Médio e nas Diretrizes de Avaliação da
Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF -, e tem por finalidade
subsidiar  o planejamento inicial do processo ensino-aprendizagem.

O  Currículo  e  os  demais  documentos  norteadores  precisam  ser  amplamente
divulgados, conhecidos, debatidos, com o intuito de subsidiar as ações pedagógicas no
âmbito da comunidade escolar para a realização do diagnóstico.

Recomenda-se que a equipe escolar empreenda esforços para a realização do
diagnóstico, num movimento de pensar e elaborar procedimentos e instrumentos, mapear,
analisar  os  resultados e discutir  a  organização do trabalho pedagógico  alicerçada na
Proposta Pedagógica (PP) da escola. Os resultados dos dados levantados servem de
ponto de partida para o planejamento e possíveis intervenções de maneira a otimizar o
tempo  de  observação  do  desenvolvimento  e  a  efetividade  das  aprendizagens  dos
estudantes, para alcançar os objetivos propostos para o ano letivo.

A partir  dos  documentos  norteadores  da  rede  pública  de  Ensino  do  Distrito
Federal, esse momento se constitui como uma das etapas da avaliação formativa. Pode
acontecer no início de cada semestre letivo  ou sempre que necessário. Ele fornecerá
subsídios ao professor para formular estratégias e  indicará, de acordo com o Currículo
em  Movimento,  as  aprendizagens  a  serem  retomadas  dentro  das  organizações
pedagógicas, ciclos e semestralidade.

É importante que o diagnóstico esteja inserido no planejamento pedagógico da
escola, não o restringindo somente ao início das atividades letivas, visto que seu objetivo
é analisar o processo de aprendizagem - que ele esteja no início, no meio e no fim do ano
letivo.  É um movimento processual  e contínuo.  Sugere-se que as unidades escolares
recorram aos seguintes instrumentos e procedimentos, quando se aplicar:

Conselho de Classe

O conselho de classe pode ser realizado a qualquer momento do ano letivo. Caso
seja  feito  no  início  do  bimestre,  poderá  servir  para  traçar  o  perfil  da  turma  e  dos
estudantes,  delinear  estratégias  de  trabalho  e  discutir  a  organização  do  trabalho
pedagógico.
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Leitura de Registros e Relatórios acerca da Vida Escolar do Estudante

Busca de informações sobre a trajetória acadêmica do estudante, a fim de nortear
o planejamento didático do professor. 

Prova Diagnóstica

Tipo  de  avaliação  com  questões  objetivas  e/ou  discursivas  com  objetivos  de
aprendizagem  considerados essenciais  para  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  e
habilidades para o ano letivo em curso. Permite conhecer a realidade na qual o processo
ensino-aprendizagem  será  desenvolvido,  haja  vista  se  tratar  de  uma  verificação  de
aprendizagem. 

Autoavaliação dos Estudantes

Reflexão do estudante sobre o seu desempenho, realizado de forma escrita e/ou
oral,  para  identificar  e  intervir  em possíveis  defasagens.  Mecanismo  que  promove  a
autonomia e a responsabilidade do estudante diante do processo  ensino-aprendizagem.

Estudo Dirigido

É uma técnica que possibilita aos estudantes estudos  do conteúdo em defasagem
e que ocorre  sob a  orientação do professor,  que organiza  o material  de acordo com
objetivos específicos de aprendizagem definidos no planejamento. O desenvolvimento do
estudo dirigido envolve leitura individual orientada por roteiro preparado pelo professor;
resolução de questões e problemas com suporte do material estudado.

Debates em Sala

Muitos  conhecimentos  podem ser  demonstrados em debates  em sala  de  aula,
incentivando, ao mesmo tempo, a boa relação com as distintas opiniões existentes. Os
estudantes,  incentivados  a  falar  a  respeito  do  que  sabem,  demonstram  pontos
assimilados na escola em contraponto com suas experiências e as informações obtidas
na mídia, nas redes sociais e até em conversas com seus familiares e amigos.

Produção Textual

A produção  de  textos  pode  ser  utilizada  em  diferentes  disciplinas.  Na  língua
portuguesa, é possível avaliar desde a capacidade de coesão e coerência aos aspectos
discursivos, gramaticais e de pontuação. Os textos também podem servir para resumir o
conteúdo  aprendido  no  bimestre  anterior,  permitindo  que  os  professores  identifiquem
quais pontos foram absorvidos pelos estudantes.

Esquetes e Dramatizações

As  esquetes  e  dramatizações,  além  de  divertidas,  são  formas  avaliativas  que
promovem o desenvolvimento da expressão e da postura dos estudantes. Podem abordar
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temas  específicos  da  história  ou  ainda  serem boas  aliadas  para  avaliação  em letras
estrangeiras, com interpretação musical.

Resolução de Problemas Matemáticos

A criação de problemas matemáticos, envolvendo diversas equações e contas, é
uma boa opção para trabalhar os conteúdos exatos. Além disso, com problemas bem
elaborados e contextualizados, pode-se fazer referência a outras disciplinas.

Jogos e Dinâmicas

Tanto os jogos como as dinâmicas são capazes de exercitar o intelecto e o corpo,
sendo  bastante  divertidos  para  os  estudantes.  Podem  ser  utilizados  em  todas  as
disciplinas. É interessante promover um bom uso espacial e também material, para que
eles sejam criativos ao desenvolver suas ideias baseados nas instruções fornecidas. Os
jogos  ainda  podem  apresentar  níveis  de  evolução,  assim  como  os  games digitais,
demonstrando  a  etapa  do  conhecimento  sobre  determinado  assunto  em  que  os
estudantes  estão.  São  também boas  formas  de  promover  o  trabalho  em equipe  e  a
colaboração.

Plataformas Digitais Educacionais

Recorrer a plataformas digitais, redes sociais, portais de notícias e vídeos ou a
simulados  online possibilita  aos  professores  valorizarem  a  linguagem  que  tem  sido
utilizada pelos estudantes e dá oportunidade a novas tecnologias.

Entrevista 

Entrevista  com  os  estudantes  para  auxiliar  na  identificação  de  defasagens  de
aprendizagens visando traçar estratégias de intervenções. Sua importância se dá por se
tratar  de uma ferramenta de coleta de dados da vida acadêmica do estudante e por
possibilitar a organização do trabalho pedagógico do professor.

Produção de Vídeos, Podcasts e Outras Mídias

Uso de ferramentas tecnológicas para estimular o desenvolvimento das linguagens:
visual, escrita e oral,  que estão presentes no cotidiano dos estudantes e possibilitar o
engajamento cultural e social.

Produção de Mapas Mentais

Estimula o resgate de objetivos de aprendizagem considerados essenciais para
uma nova aprendizagem e a capacidade de síntese a fim de concatenar as ideias. Podem
ser elaborados de modo manual ou digital.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



Outros Instrumentos Desenvolvidos pela Unidade Escolar

Sugere-se que, a partir do diagnóstico realizado, seja gerado o mapeamento das
aprendizagens, registrado ou não em ficha própria, a fim de definir estratégias de ensino e
de aprendizagem para o ano letivo.

Em suma, o diagnóstico inicial possibilita que a escola identifique constantemente
as causas das fragilidades dos estudantes e organize novas metodologias e intervenções
pedagógicas específicas, que promovam as aprendizagens e avanços educacionais dos
estudantes.  Ressalta-se  que  as  indicações  aqui  elencadas  devem  ser  adaptadas  às
características  das etapas e modalidades.
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