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Mas antes de falarmos sobre o tema, vamos
fazer uma reflexão acerca do diagnóstico

por meio de uma dinâmica ... 
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Dinâmica do quebra-cabeça 
 

SEEDF/SUPLAV



Todos montaram o quebra-cabeça?

Que estratégias foram utilizadas?

Sobrou alguma peça? Quantas sobraram?

Perguntas:
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Mais 1 minuto para
concluírem a
montagem!
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Todos finalizaram a montagem do quebra-
cabeça?
Que estratégias foram utilizadas na
montagem?
Sobrou alguma peça? Quantas? 

Perguntas:
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 O que é mais fácil? Começar tudo de

novo ou prosseguir de onde parou?
 

 

     Avaliação Diagnóstica
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O que é avaliar?
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um ato rigoroso de um ato rigoroso de um ato rigoroso de acompanhamento acompanhamento acompanhamento dadada
aprendizagem. Permite tomar conhecimento do que seaprendizagem. Permite tomar conhecimento do que seaprendizagem. Permite tomar conhecimento do que se
aprendeu e do que não se aprendeu e aprendeu e do que não se aprendeu e aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar reorientar reorientar ooo
educando para que supere suas dificuldades, naeducando para que supere suas dificuldades, naeducando para que supere suas dificuldades, na
medida em que o que importa é medida em que o que importa é medida em que o que importa é aprenderaprenderaprender...

(LUCKESI, 2005).(LUCKESI, 2005).(LUCKESI, 2005).

Avaliar é ...
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O que é diagnosticar?
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"""descobrir e explicar as fraquezas e os hábitosdescobrir e explicar as fraquezas e os hábitosdescobrir e explicar as fraquezas e os hábitos
defeituosos..." (HADJI, 1993)defeituosos..." (HADJI, 1993)defeituosos..." (HADJI, 1993)

Etimologicamente, diagnóstico vem do Grego, Etimologicamente, diagnóstico vem do Grego, Etimologicamente, diagnóstico vem do Grego, gnosisgnosisgnosis,,,
“conhecimento”. Em outras palavras, a etimologia da“conhecimento”. Em outras palavras, a etimologia da“conhecimento”. Em outras palavras, a etimologia da
palavra "diagnóstico" vem do grego palavra "diagnóstico" vem do grego palavra "diagnóstico" vem do grego diagnóstikósdiagnóstikósdiagnóstikós, que, que, que
significa "distinguir" ou "discernir" (o conhecimento).significa "distinguir" ou "discernir" (o conhecimento).significa "distinguir" ou "discernir" (o conhecimento).

Diagnosticar é...
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O que é avaliação formativa?
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Avaliação Formativa é...

a avaliação que proporciona oa avaliação que proporciona oa avaliação que proporciona o
levantamento de informações úteis àlevantamento de informações úteis àlevantamento de informações úteis à
regulação do processo ensino –regulação do processo ensino –regulação do processo ensino –
aprendizagem, contribuindo para aaprendizagem, contribuindo para aaprendizagem, contribuindo para a
efetivação da atividade de ensino (Hadji,efetivação da atividade de ensino (Hadji,efetivação da atividade de ensino (Hadji,
2001).2001).2001).
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E o que dizem sobre a Avaliação
Formativa? (Você concorda?)
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O que
avaliar?

 

Por que
avaliar?

O que fazer
com os

resultados
da

avaliação?

Avaliar formativamente requer que três
perguntas sejam feitas:
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Alguns princípios da Avaliação Formativa:

InterventivaInterventivaInterventiva
InvestigativaInvestigativaInvestigativa
ColaborativaColaborativaColaborativa
ContínuaContínuaContínua
ÉticaÉticaÉtica   
InclusivaInclusivaInclusiva
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A avaliação formativa é sustentada
por três elementos complementares e

articulados entre si: 
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Feedback
Diz respeito à resposta que precisa ser ofertada aos

estudantes em relação às aprendizagens conquistadas

e às aprendizagens que estão em desenvolvimento.

Atenção: Esse feedback é sempre construtivo, de

caráter motivador e orientador.
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CALVIN & HAROLDO. Disponível em https://brainly.com.br/tarefa/29876686. Acesso em 20/01/2022.

Figura 1
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Autoavaliação
é o processo onde o estudante é capaz de analisar suas

próprias atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento,

registrando suas percepções e sentimentos e, também, capaz

de identificar ações futuras visando o avanço de sua

aprendizagem.
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Uma pausa para refletir sobre o conhecimento prévio dos
estudantes... 

Figura 2
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Diagnóstico
é a obtenção de informações prévias sobre as crianças e
sobre os estudantes para fins de início da organização do
trabalho pedagógico. Busca também identificar o tipo de
trabalho mais adequado ao público alvo, como também as
aptidões, os interesses e as capacidades para futuras
intervenções pedagógicas.
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Qual a importância da
Avaliação Diagnóstica?
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Qual a importância da Avaliação
Diagnóstica?

Visa à sondagem sobre o que os estudantesVisa à sondagem sobre o que os estudantesVisa à sondagem sobre o que os estudantes
dominam ou não dominam sobre determinadodominam ou não dominam sobre determinadodominam ou não dominam sobre determinado
conhecimento;conhecimento;conhecimento;
Mune o docente de informações;Mune o docente de informações;Mune o docente de informações;
Otimiza o planejamento;Otimiza o planejamento;Otimiza o planejamento;
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Qual a importância da Avaliação
Diagnóstica?

Permite a tomada de decisão para adaptação daPermite a tomada de decisão para adaptação daPermite a tomada de decisão para adaptação da
trajetória e as intervenções;trajetória e as intervenções;trajetória e as intervenções;
É preventiva.É preventiva.É preventiva.

            OBS: Para que a avaliação diagnóstica seja possível,OBS: Para que a avaliação diagnóstica seja possível,OBS: Para que a avaliação diagnóstica seja possível,
é preciso compreendê-la e realizá-la comprometidaé preciso compreendê-la e realizá-la comprometidaé preciso compreendê-la e realizá-la comprometida
com uma concepção pedagógica.com uma concepção pedagógica.com uma concepção pedagógica.
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Os instrumentos ou procedimentos
avaliativos podem ser variados ...

Avaliação por pares

Jogos

Brincadeiras

Provas

T

Trabalho em grupo

Portfólios

Outros...
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Vídeo 

SEEDF/SUPLAV



   É importante que todos os dados do planejamento e
as intervenções propostas para as avaliações

diagnósticas sejam sempre registradas. Isso ajuda no
acompanhamento feito pelo professor. Esse registro

pode ser feito em formulários desenvolvidos pela
equipe da unidade escolar ou até mesmo em registros

feitos individualmente pelo professor.
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Qual a atividade avaliativa proposta? 
Qual instrumento será utilizado?
Quando irei realizar?
Qual o objetivo da atividade?
O que foi observado após sua aplicação?
Quais as intervenções propostas após o
resultado?

O importante nesse registro é que sempre
responda às perguntas:
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Obrigado!
 
 
 

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

3901-3213
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