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REGISTRO FORMATIVO DE AVALIAÇÃO - RFA

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

O Registro Formativo de Avaliação – RFA é um instrumento orientado a situações excepcio-
nais, quando o Diário de Classe não contemplar todas as evidências necessárias para caracterizar a
vida do estudante, conforme o disposto nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, p. 48,
2014. Nesse sentido, visando a adequação à Política do 3º Ciclo para as Aprendizagens, esta Direto-
ria de Ensino Fundamental – DIEF compartilha este documento norteador para o preenchimento do
RFA nas situações previstas.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014) orientam  para que não sejam uti-
lizados nos registros de avaliação rótulos, expressões constrangedoras e outras referentes à avalia-
ção informal com a intenção de exclusão ou punição. Acrescentam que “não ocorram relatos ou ter-
mos desabonadores destinados às famílias, às condições sociais e a outras situações que não sirvam
para qualificar o processo de ensino e de aprendizagem”.

PREENCHIMENTO DO REGISTRO

a) Aprendizagens propostas

Destina-se ao preenchimento das aprendizagens pretendidas pelo professor ao alcance dos
objetivos nelas estabelecidas. 

b) Potencialidades apresentadas pelo estudante, considerando as aprendizagens propostas

O preenchimento deste campo deve ressaltar as potencialidades que o estudante apresenta
para o alcance dos objetivos das aprendizagens propostas.

c) Fragilidades apresentadas pelo estudante, considerando as aprendizagens propostas

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, o estudante poderá apresentar fragilidades que
dificulta o alcance das aprendizagens propostas. Nesse sentido, preencha, neste campo, as
fragilidades de aprendizagens detectadas.

d) Diante das fragilidades apresentadas pelo estudante, relate as intervenções didático-
pedagógicas utilizadas e de que forma o estudante respondeu a cada estratégia
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Detectadas as fragilidades de aprendizagens, preencha, neste campo, a(s) estratégia(s) peda-
gógica(s) interventiva(s) usada(s) para sanar as dificuldades do estudante. Acrescente a de-
volutiva de aprendizado pelo estudante em de cada uma delas. 

e) Registre as observações pertinentes visando a promoção das aprendizagens do(a) estu-
dante

Este campo é destinado ao preenchimento das considerações finais pertinentes à promoção e
à continuidade das aprendizagens do estudante. Ressalte os aspectos positivos alcançados
pelo aluno no decorrer no ano letivo.

ATA DE CONSELHO DE CLASSE

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, o Conselho de Classe é definido
como “espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto Político Pedagógico
da escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis de avaliação:
aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo o momento privilegiado para a autoa-
valiação da escola (LIMA, 2012).  No Distrito Federal a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de
Classe o status de colegiado que comporá com outros os mecanismos de garantia de participação
democrática dentro da escola. Conforme o Artigo 35 dessa legislação, o Conselho de Classe será
composto pelos docentes de cada turma, representante da equipe gestora, representante dos especia-
listas em educação, representante da carreira assistência à educação, representante dos pais ou res-
ponsáveis e representantes do serviço de apoio especializado. As reuniões do Conselho de Classe
devem estar voltadas para a reflexão sobre o trabalho pedagógico da unidade escolar, identificando,
analisando e propondo elementos e ações que apontem os avanços observados, as dificuldades en-
contradas e as estratégias que serão utilizadas para sanar essas dificuldades. Esse registro deve ser
feito por bimestre, individualizado e nos campos destinados. 

A Ata de reunião do Conselho de Classe deve ser registrada no Formulário 2 - Ata de Con-
selho de Classe, com as devidas assinaturas, nos campos destinados e datada. Destacamos aqui, al-
guns campos que merecem mais atenção. 

● O campo A. INFORMAÇÕES SOBRE A TURMA, QUADRO  NOME(S) DO(S) ESTU-
DANTE(S)  REPETENTE(S)  NO  ANO  ANTERIOR E  NOME(S)  DO(S)
ESTUDANTE(S) EM DISTORÇÃO IDADE-ANO, deverá ser preenchido na reunião de
Conselho de Classe do 1º Bimestre.

● O campo DESEMPENHO DA UE NA Anresc e  DESEMPENHO DA UE NA PROVA
DIAGNÓSTICA, deverá ser preenchido na reunião de Conselho de Classe do 1º Bimestre.
É importante relacionar esses quantitativos às ações e atividades desenvolvidas pela unidade
escolar, de maneira reflexiva, durante os bimestres. Ressaltamos a relevância de um trabalho
contínuo, retomando os encaminhamentos propostos no Conselho de Classe, a fim de reali-
zar um trabalho que vise o crescimento dos estudantes. 

● O campo D. AVALIAÇÃO DA TURMA POR COMPONENTE CURRICULAR, identifi-
cando 1. Potencialidades da turma e 2. Fragilidade(s) da turma, bem como, 1.1 Estraté-
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gia didático-pedagógicas utilizadas para o fortalecimento das potencialidades e avan-
ços; 2.1 Estratégia didático-pedagógicas utilizadas para superação das fragilidades.

● No campo  E.  AVALIAÇÃO  DOS  ESTUDANTES,  QUADRO  2.  ESTUDANTES  QUE
APRESENTAM AVANÇOS PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS deverá registrar os prin-
cipais avanços pedagógicos observados na turma, estando atento ao trabalho pedagógico da
unidade escolar e todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem. 

● O campo AÇÕES deve ser preenchido pelo professor ou a equipe responsável pelos alunos
infrequentes. Nesse campo deve ser colocados todas as ações e encaminhamentos realiza-
dos.

● No espaço destinado a ATENDIMENTOS, o preenchimento deverá ser feito pelas equipes
envolvidas.

● No espaço PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO, o professor avaliará e registrará, em que
medida, as ações previstas (projetos, eventos, reagrupamentos, entre outros) pelo PPP contri-
buíram para atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada ano. O Conselho
de Classe deve reunir -se, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou, extraordinariamente,
quando convocado pelo diretor da unidade escolar ou ainda por um terço dos membros deste
colegiado segundo o §2°LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012, podendo ainda ela-
borar as normas de funcionamento do Conselho de Classe em conformidade com as Diretri-
zes da SEEDF. Com essas orientações, o registro do trabalho pedagógico na unidade escolar
ganha unidade e visibilidade da progressão das aprendizagens dos estudantes e do fazer pe-
dagógico.
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