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RESUMO 
 
 

As técnicas e instrumentos avaliativos devem ser utilizados de forma contínua e 
processual, como subsídios que norteiam o processo de aprendizagem dos alunos. 
Para iniciar a avaliação de um aluno, o professor deve considerar todo o contexto 
em que estes alunos estão inseridos, seus conhecimentos prévios já adquiridos, 
para que assim, determine quais os objetivos a serem alcançados. Este trabalho tem 
por objetivo geral compreender como professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental avaliam a aprendizagem dos seus alunos, identificando as principais 
técnicas e instrumentos avaliativos utilizados. Para fins de análise, utilizamos a 
abordagem qualitativa, que para nosso entendimento é a forma mais adequada. 
Realizamos uma pesquisa bibliográfica explicitando as concepcções de diferentes 
autores sobre as técnicas e instrumentos avaliativos, utilizando livros, artigos 
científicos e periódicos. A coleta de dados foi realizada em duas instiuições, sendo 
uma localizada no município de Londrina-Paraná, com a participação de cinco 
professores e também no município litorâneo de São Francisco do Sul-Santa 
Catarina, com a participação de cinco professores, totalizando dez participantes. O 
instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário. Diante dos dizeres dos 
professores participantes podemos observar que, os mesmos estão preocupados 
com o processo de aprendizagem dos seus alunos, os avaliando de diferentes 
maneiras e oferendo subsídios para que superem suas falhas, por meio de técnicas 
e instrumentos diferenciados que provoquem nesses alunos a vontade de adquirir 
novos conhecimentos. Concluímos que a avaliação deve ser preparada com 
qualidade e com objetivos reais que possibilitem ressaltar o progresso, caso o aluno 
apresente falhas, o professor deve oferecer a retomada do conteúdo, possibilitando 
o suporte para superar esta falha e seguir em frente em sua caminhada de 
aprendizagem. 
 
 
Palavras-chave: Técnicas e instrumentos avaliativos. Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Avaliação da aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 

 
He techniques and evaluation tools should be utulizados of constínua and 
proccessual way as subsidies that guide the learning process of students. To start 
the evaluation of a student, the teacher must consider the whole context in which 
students are entered, his previous conchecimentos already acquired, so that 
determine what the goals to be achieved. This study aims to understand how the 
early years of elementary school teachers assess student learning, identifying the 
main techniques used and evaluation tools; direfentes authors and their views on 
each technique and instrument; understand from saying what the reason and 
preference on how they assess their students. For analysis purposes, we used a 
qualitative approach, which to our understanding is the most appropriate way. We 
conducted a literature explaining the concepcções of different authors on the 
techniques and evaluation tools, using books, scientific journals and articles. Data 
collection was performed in two instiuições, one located in the city of Londrina, 
Paraná, with the participation of five teachers and also in the coastal city of São 
Francisco do Sul, Santa Catarina, also with the participation of five teachers, totaling 
ten participants. The data collection instrument chosen was the questionnaire. Before 
the wording of the participating teachers can observe that they are concerned about 
the process and the effective learning of their students, assessing different ways and 
oferendo subsidies to overcome their shortcomings through techniques and different 
instruments desperter these students the will of new knowledge. We conclude that 
the assessment should be prepared with quality and realistic goals that enable to 
highlight progress, if the student has failed, then the teacher must provide the 
resumption of content, enabling support to overcome this failure and move on in their 
learning walk. 
 
Key words: Techniques and evaluation tools. Years Elementary School Initials. 
Learning evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo geral 

compreender como professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental avaliam a 

aprendizagem dos seus alunos, identificando as principais técnicas e instrumentos 

avaliativos utilizados. Como objetivo específico destacamos: diferenciar as 

modalidades avaliativas, destacando a importância do feedback e as principais 

técnicas e instrumentos avaliativos empregados nos anos iniciais.. 

 Tal interesse para a realização desta pesquisa surgiu por meio da 

participação na disciplina de Avaliação da Aprendizagem e Didática, assim como, 

durante todo o percurso no curso de Pedagogia. 

 Compreendemos que a avaliação do processo de aprendizagem do 

aluno necessita ser um momento que permita ao professor repensar e replanejar sua 

prática, atribuindo instrumentos que facilitem a construção do conhecimento em sala 

de aula. Portanto, consideramos então o seguinte problema da pesquisa: Quais as 

principais técnicas e instrumentos avaliativos empregados nas escola 

investigadas? 

 A avaliação em uma perspectiva formativa, possibilita a regulação da 

aprendizagem, para Perrenoud (1999, p. 11) “[...] a avaliação regula o trabalho, as 

atividades, as relações de autoridade e a cooperação em aula e, de uma certa 

forma, as relações entre a família e a escola ou entre profissionais da educação.”. 

Ou seja, o ato de avaliar vai muito além de apenas atribuir uma nota em atividades 

realizadas pelo aluno, mas é uma possibilidade de analisar todo o contexto em que o 

aprendiz está inserido. 

As considerações trazidas apoiaram-se nas perspectivas de Ludke e 

André (1986), Gil (2008) e Godoy (1995). Portanto, o procedimento adotado foi a 

pesquisa qualitativa que vem ganhando espaço principalmente na área educacional, 

pois permite o “[...] contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e 

situação que está sendo investigada [...]” (LUKDE; ANDRÉ, 1986, p.11), sendo o 

ambiente natural uma forma direta da coleta de dados.  

Outra característica da pesquisa qualitativa, é que os dados 

coletados são apresentados de maneira descritiva, cabendo ao pesquisador “[...] 

atentar para o maior número possivel de elementos presentes na situação estudada 
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[...]” (LUKDE; ANDRÉ, 1986, p.12), cada elemento pode influenciar para uma maior 

compreensão do problema em estudo. “A preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto.” (LUKDE; ANDRÉ, 1986, p.12), também é uma das 

características da pesquisa qualitativa. Para Godoy (1995, p. 63) “O interesse 

desses investigadores está em verificar como determinado fenômeno se manifesta 

nas atividades, procedimentos e interações diárias [...].”.  

A perspectiva dos participantes deve ter uma atenção especial do 

pesquisador, pois ao “[...] considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, 

os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 

geralmente inacessível ao observador externo” (LUKDE; ANDRÉ, 1986, p.12). 

Nesta abordagem de pesquisa, os pesquisadores não buscam 

comprovar hipóteses já existentes antes do início do estudo, pois “as abstrações se 

formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num 

processo de baixo para cima” (LUKDE; ANDRÉ, 1986, p.13). 

Existem diversos modos de se coletar os dados, tais como 

documentos, depoimentos, entrevistas etc. Para este estudo optou-se por utilizar o 

questionário composto por questões semiestruturas. 

A realização da análise dos dados, na pesquisa qualitativa, para  

Miles e Huberman (1994) apud Gil (2008, p. 175) “[...] apresetam três etapas que 

geralmente são seguidas na análise de dados: redução, exibição e 

conclusão/verificação.” A primeira etapa, a redução, é momento em que o 

pesquisador irá separar os dados coletados em categorias organizadas de acordo 

com os padrões definidos no objetivo da pesquisa. “[...] é importante tomar decisões 

acerca da maneira como codificar as categorias, agrupa-lás e organiza-lás” [...] (Gil, 

2008, p. 175). 

        Na segunda etapa, a exibição ou apresentação acontece “[...] a 

organização dos dados selecionados de forma a possibilitar a análise sistemática 

das semelhanças e diferenças e seu inter-relacionamento.” (GIL, 2008, p. 175). 

Pode-se surgir também novas categorias além das descobertas na primeira etapa. A 

apresentação pode ser constituída atráves de textos, diagramas ou mapas. 

        Quanto a conlusão/ verificação, ou seja, a terceira e última etapa, o 

pesquisador começará a elaborar sua conclusão revisando e verificando novamente 

os dados coletados, considerando “[...] o significado dos dados, suas regularidades, 

padrões e explicações.” (GIL, 2008, p.176)  
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        Sendo assim, para o presente trabalho a pesquisa qualitativa 

descritiva foi realizada com professores da rede municipal de Londrina-Paraná e 

também professores da rede municipal da cidade litorânea de São Franscisco do 

Sul-Santa Catarina. No total 10 educadores colaboraram, sendo cinco de cada 

cidade. 

                         Utilizamos siglas para identificar e diferenciar os professores, 

exemplo P1 para professora número 1, P2 para professora número 2 e assim por 

diante. Participante P1, idade 38 anos, graduada em Letras Português/Espanhol, 

possui Pós-Graduação em Psicopedagogia e Gestão Escolar, atualmente trabalha 

como auxiliar de supervisão. P2, idade 30 anos, graduada em  Pedagogia, possui 

Pós-Graduação em Gestão escolar, leciona no 5º ano nas disciplinas de Português, 

Matemática, História e Ciências. P3, idade 48 anos, graduada em Pedagogia, possui 

Pós-Graduação em Psicoclínica e Institucional, leciona no 3° ano nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. P4, idade 52 anos, graduada em Pedagogia, 

possui Pós-Graduação em Avaliação Educacional, leciona no 4° ano, em todas 

disciplinas. P5, idade 36 anos, graduada em Pedagogia, possui Pós-Graduação em 

Educação Infantil, Séries Iniciais com Ênfase em Gestão Escolar, leciona no 2º ano 

nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino 

Religioso. P6, idade 33 anos, graduada em Pedagogia, possui Pós-Graduação em 

Ludopedagogia e Letramento, leciona no 1° e  4º ano. P7, idade 28 anos, graduada 

em Pedagogia, possui Pós-Graduação em Libras, leciona no Pré, 1º ao 5º ano, nas 

disciplinas de Ludicidade Matemática e Literatura. P8, idade 50 anos, graduada em 

Pedagogia, leciona no 5º ano. P9, idade 39 anos, graduação em Ciências e 

Matemática. P10, idade 28 anos, graduada em Pedagogia, possui Pós-Graduação 

em Psicopedagogia. 

As respostas dos questionários foram divididas em categorias para 

análise, e expostas em quadros para melhor visualização dos dados coletados. A 

pesquisa foi elaborada da seguinte forma: na primeira seção apresentamos a prática 

da avaliação no cotidiano escolar, destacando suas três modalidades: diagnóstica, 

formativa e somativa, e suas principais característas na visão de diferente autores, 

como Luckesi (1997), Hoffmann (2005), MÉNDEZ,  (2002), entre outros. 

 Na segunda seção, destacamos a importância dos instrumentos 

avaliativos para uma avaliação integral, comprometida com o processo de ensino 

aprendizagem. Diante à diversidade de técnicas e instrumentos avaliativos, 
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destacamos as principais características e funções da prova (oral, objetiva ou teste e 

dissertativa), portfólio, mapa conceitual e a autoavaliação. Em seguida, 

apresentamos os procedimentos metodológicos, e o instrumento para a coleta e 

tratamento dos dados. 

Na última seção, destacamos os resultados da pesquisa onde 

confrontamos com o referencial teórico. Nas considerações finais, apresentamos 

nossa reflexão acerca do estudo realizado, retomando os objetivos do estudo. 
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2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO COTIDIANO ESCOLAR 

A avaliação está presente em nosso cotidiano em diversas 

atividades que realizamos. O simples fato de comprar algo exige de nós uma 

avaliação sobre o produto, como por exemplo: se está sem defeitos, a data de 

fabricação, a validade, a marca, onde foi fabricado, entre outros. Estamos sempre 

avaliando algo ou sendo avaliados por nossas atitudes e comportamentos, e no 

ambiente escolar não é diferente. 

Quando se fala em avaliação da aprendizagem o desconforto é geral 

entre a comunidade escolar, pois ainda é vista como um instrumento de avaliar o 

desenvolvimento do professor, de ameaça, aprovação e reprovação dos alunos. No 

ambiente famíliar, esta prática também é valorizada, pois os pais também se 

preocupam com a aprovação de seus filhos, equivocando novamente o sentido de 

avaliar. Nesta perspectiva, valoriza-se o resultado final e não todo o processo de 

ensino e aprendizagem compartilhado entre professor e aluno. 

Em relação ao sentido de avaliar para a promoção, que privilegia 

aspectos meramente classificatórios, Luckesi considera como a “pedagogia do 

exame”. O autor ainda afirma que a mesma  “[...] não auxilia a aprendizagem dos 

estudantes [...] pois está [...] centralizada nas provas e exames, secundariza o 

significado do ensino e superestima os exames [...]”(1997, p. 25). Neste sentido, 

todo o processo de ensino e aprendizagem é ignorado pelo professor e somente é 

considerado o que o aluno apresentou na prova. 

Assim, alunos e professores vivenciam a “[...] prática avaliativa 

tradicional: prova, nota, conceito, boletim, recuperação, reprovação.” (HOFFMANN, 

2005, p. 13), dando para a avaliação do processo de ensino e aprendizagem um 

significado equivocado.   

Para Perrenoud (1999, p. 12 - GRIFOS DO AUTOR) do ponto de 

vista da família, “A avaliação tem a função, de prevenir, no duplo sentido de impedir 

e advertir. Ela alerta contra o fracasso que se anuncia ou, ao contrário, tranquiliza, 

acrescentando “desde que continue assim!.”  

  Em uma concepção atual, a avaliação é um instrumento que 

proporciona ao educador identificar a qualidade da aprendizagem de seus alunos, 

oferecendo oportunidade de superarem suas dificuldades neste processo, “[...] 
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mediante a reflexão, a autocrítica e a autocorreção [...]” (MÉNDEZ, 2002, p. 74), pois 

cabe ao aluno buscar a autorregulação do processo de aprendizagem. 

2.1 Modalidades da Avaliação  

A avaliação de aprendizagem faz parte do cotidiano, sendo utilizada 

como parte do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, não pode ser 

improvisada e sim planejada e constante. 

Na sala de aula avaliar é um componente indspensável no processo 

educativo, portanto é de suma importância o acompanhamento do desenvolvimento 

do aluno neste processo de construção do seu conhecimento. Sendo assim, o 

professor precisa caminhar ao lado de seu aluno, durante todo o percurso de sua 

aprendizagem.  

   Para que esse processo de aprendizagem se efetive, Luckesi (2002, 

p. 83), afirma que ao “[...] trabalharmos com avaliação, necessitamos criar um novo 

padrão de conduta consciente – o padrão da avaliação.”, ou seja, cabe ao professor 

se inovar e buscar novas experiências, possibilitando ao seus alunos um processo 

de aprendizagem eficaz e de qualidade. Sendo assim, durante todo o percurso 

avaliativo o professor deve buscar e colocar em prática as funções da avaliação de 

maneira que agrege ao processo de aprendizagem de seus alunos. 

Tais funções se dividem em três, são elas: “diagnosticar, controlar e 

classificar.” (HAYDT, 1992, p. 16). Que se referem as três modalidades existentes de 

avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 

 

2.1.1 Diagnóstica   

 

Segundo Villas Boas, a avaliação diagnóstica “[...] é aquela que se 

dá pela interação de alunos com professores, com os demais educadores que atuam 

na escola e até mesmo com os próprios alunos, em todos os momentos e espaços 

do trabalho escolar.” (2007, p. 11). Esta modalidade de avaliação permite aos 

profissionais conhecerem a realidade vivida pelos alunos fora do ambiente escolar, 

por meio de conversas ou atividades informais. Não tem a finalidade de atribuir nota. 

É também um período no qual o professor além de buscar o 

conhecimento sobre seu aluno, procura também conhecer a proposta pedagógica da 
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escola, validando e analisando o seu trabalho pedagógico . 

Além disso, esta avaliação inicial também tem o papel de “[...] 

informar ao professor sobre o nível de conhecimentos e habilidades de seus alunos, 

antes de iniciar o processo ensino e aprendizagem, para determinar o quanto 

progediram, depois de um certo tempo.” (HAYDT, 1992, p. 20). É de extrema 

importância, pois aqui o professor irá identificar possíveis problemas de 

aprendizagem e as defasagens do ano anterior,  pois os alunos são diferentes, e 

seus processos de aprendizagem ocorrem de maneira distinta. 

É possível que o educador por meio da avaliação diagnóstica 

perceba dificuldades de natureza cognitiva, originadas no processo ensino-

aprendizagem, esses casos são de alunos que apresentam dificuldades em 

determinadas disciplinas escolares. Diante disto, cabe ao educador procurar 

estratégias para progredir com este aluno e não o rotular como “incapaz”. 

Outra caracterísca apresentada por Luckesi (1998, p. 172), 

apresenta a  “[...] avaliação, como um ato diagnóstico, tem por objeitvo a inclusão e 

não a exclusão [...]”, o professor pode dectar problemas de natureza afetiva e 

emocional, como por exemplo, o isolamento, distração e desmotivação que são 

decorrentes de conflitos familiares ou com colegas na escola, que também 

interferem no processo de aprendizagem. 

Ainda sobre esta modalidade, Ballester et al. (2003, p. 27) diz, 

Quando a informação obtida a partir dessa modalidade de avaliação 
faz referências a um conjunto (grupo-classe), demonina-se prognose 
e quando é diferencia (de cada aluno), diagnose. A prognose e a 
diagnose do ponto de partida dos estudantes é um passo 
imprescindível para a criação de processos de ensino-aprendizagem, 
pois devem possibilitar a modificação das sequênciase a adequação 
das atividades para responder ás necessidades e dificuldades dos 
alunos. Essa adaptação é essencial se pretendemos que o processo 
de ensino-aprendizagem que vai começar se sustente sobre bases 
sólidas, o que ajudará na obtenção do êxito desse processo.  

 Nesta modalidade da avaliação, o diálogo entre o avaliador e o 

avaliado deve ser constante, para um avanço na construção do conhecimento e 

desenvolvimento dos professores e alunos. Para isso, o professor deve utilizar 

diversos recursos de sua realidade, como: portfólio, questionários, testes e até 

mesmo entrevistas com pais e alunos. 
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2.1.2 Formativa   

O professor ao iniciar o ano letivo estabelece objetivos a serem 

alcançados, ou seja, o que deseja que seus alunos aprendam no processo de 

aprendizagem, para assim “[...] verificar se o aluno, está dominando gradativamente 

os objetivos previstos, que se traduzem em termos de informações, habilidades e 

atitudes.” (HAYDT, 1992, p. 21). Assim, se todos os alunos alcançarem o professor 

pode dar continuidade ao conteúdo, caso contrário se alguns alunos sentirem 

dificuldade o professor deve realizar um trabalho diferenciado para que esses alunos 

consigam progredir em suas aprendizagens. Sendo assim, para Méndez “[...] quem 

avalia com intenção formativa quer conhecer a qualidade dos processos e dos 

resultados.” (2002, p. 63), desta maneira, a avaliação adquire um caráter orientador, 

permitindo que o aluno tome consciência de seus progressos e dificuldades e 

avance na construção do seu conhecimento. 

Para Perrenoud (1999, p. 54), o professor “[...] pode ajustar sua 

avaliação para dar chances a um aluno que lhe parece “valer mais que seus 

resultados [...]”, ou seja, na avaliação formativa o professor acredita no potencial de 

seus alunos e oferece possibilidades de aprendizagem para esses alunos, e não se 

basta apenas em suas notas obtidas em determinadas atividades avaliativas, e 

implica também “[...] por parte do professor, flexibilidade e vontade de adaptação, de 

ajuste.” (HADJI, 2004, p. 21).  

 A avaliação formativa é também um processo contínuo, sendo 

assim, “[...] ela não pode ser esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve 

ser constante e planejada [...]”(HAYDT, 1992, p. 13). 

Na avaliação formativa destaca-se a  

[...] regulação das atuações pedagógicas e, portanto, interessa-se 
fundamentalmente mais pelos procedimentos das tarefas do que 
pelos resultados [...] persegue os seguintes objetivos: a regulação 
pedagógica, a gestão dos erros e a consolidação dos 
êxitos.(BALLESTER et al. 2003, p. 30). 

 Neste contexto, a avaliação formativa é uma proposta avaliativa que 

compreende a avaliação na ação de ensinar e aprender, ou seja, a mesma se 

concretiza em situações vivenciadas tanto pelos professores quanto pelos alunos, e, 

tem como meta a regulação do ensino e aprendizagem. Neste sentido, a avaliação 
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formativa é um processo continuo que oportuniza aos sujeitos que fazem parte do 

panorama escolar perceberem seus percursos de modo coerente, em que o ato de 

ensinar e o aprender não serão pautados de modo somativo, isto é, que se acaba 

em uma nota, mas sim por um processo contínuo de análise, ação e reflexão. 

2.1.3 Somativa   

          A modalidade de avaliação somativa acontece ao final do processo 

de ensino, serve para avaliar o que o aluno aprendeu e lhe atribuir uma nota perante 

uma prova, teste ou trabalho. Nesta etapa, em muitos casos, acaba por classificar os 

alunos, portanto ao elaborar a avaliação deve estar claro para o professor quais os 

objetivos que ele espera que seu aluno alcance, caso contrário a mesma acaba por 

julgar o conhecimento do aluno e resultar em um nota para a aprovação ou 

reprovação do mesmo. 

Para Luckesi (1998, p. 173).  

A prática de provas e exames exclui parte dos alunos, por basear-se 
no julgamento, a avaliação pode incluí-los devido ao fato de proceder 
por diagnótico e, por isso, pode oferecer-lhes condições de encontrar 
o caminho para obter melhores resultados na aprendizagem. 

Essa prática de provas e exames citados por Luckesi (1988) 

anteriormente, nos remete a avaliação denominada de somativa e/ou classificátoria,  

cujo papel é promover o aluno de uma série para a seguinte, classificando as 

aprendizagens obtidas pelos alunos em uma nota final para se alcançar a promoção. 

“Tradicionalmente, é com essa função que a avaliação tem sido usada.” (HAYDT, 

1992, p. 25). Assim, a avaliação torna-se um instrumento de ameaças de 

professores para alunos, levando a uma compreensão de que a avaliação tem como 

função  apenas classificar no final do bimestre ou ano letivo, e um motivo para que 

os alunos estudem somente determinado conteúdo que estará presente na 

avaliação. 

Neste sentido, de avaliar para excluir, Esteban (2003, p. 15) 
considera que: 

 
 

A avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as         
pessoas, suas culturas e seus processos de construção de 
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conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que 
está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, 
percam sua exisstência e se confirmem como a ausência de 
conhecimento. 

   Forma-se assim, alunos frustados e sem qualquer interesse por 

buscar novos conhecimentos, ficando apenas “estudando” sobre tal conteúdo que 

cairá na prova do dia seguinte. Cabe ao professor oferecer diversos recursos e 

intrumentos para que seus alunos efetivem seus conhecimentos. 

Na próxima seção, apresentamos as principais técnicas e 

instrumentos avaliativos, utilizados por professores que atuam nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  
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3 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NOS ANOS INICIAIS 

     As técnicas e Instrumentos de avaliação são utilizados pelos 

educadores para coleta e análise de dados no processo ensino-aprendizagem, 

buscando promover a aprendizagem dos alunos. Avaliar o processo de 

aprendizagem do aluno requer que o educador se utilize de vários instrumentos 

disponíveis para obter o máximo de informações sobre o aproveitamento escolar, 

verificando seu desenvolvimento durante o bimestre e/ou ano. Para Luckesi,  

Coletar os dados e proceder á medida da aprendizagem do 
educando, os professores. Em sala de aula, utiliza-se de 
instrumentos que variam desde a simples e ingênua observação até 
sofisticados testes, produzindo segundo normas e critérios técnicos 
de elaboração e padronização (1990, p. 73). 

      Avaliar por meio dos instrumentos não tem a função apenas de 

atribuir uma nota e sim analisar o conhecimento do aluno, portanto o professor deve 

escolher de forma adequada como avaliar, levando em conta os conteúdos e 

objetivos da sua disciplina. Haydt evidencia que: 

A seleção das técnicas e dos instrumentos de avaliação deve ser 
realizada durante o processo de planejamento de ensino, para que 
haja melhor adequação dos recursos de avaliação aos objetivos 
previstos, aos conteúdos estabelecidos e ás atividades propostas 
para o processo ensino-aprendizagem (2011, p. 223).  

  Ao fazer a seleção dos instrumentos, Haydt (2011, p. 223) listou alguns 

aspectos que o professor deve considerar:  

- Os objetivos visados para o ensino-aprendizagem (aplicação de 
conhecimentos, habilidades, atitudes). 
- A natureza do componente curricular ou área de estudo. 
- Os métodos e procedimentos usados no ensino e as situações de 
aprendizagem.  
- As condições de tempo do professor. 
- O número de alunos na classe.  
 

Criar um vínculo entre professor e alunos na sala de aula é 

fundamental para que o trabalho do educador se desenvolva de maneira eficaz, o 

que consequentemente se resulta no processo de aprendizagem dos alunos. O 
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professor não deve fazer da sala de aula um ambiente de ameaças, com foco 

exclusivamente nas notas, e que iniba os alunos a expressarem seus conhecimentos 

prévios e os construídos em sala. Incentivar os alunos a se autoavaliarem e fazer 

uso do feedback, são estratégias que devem ser utilizadas pelos educadores para 

que os alunos percebam sua evolução durante o processo de ensino/aprendizagem. 

 Contudo, independentemente do instrumento escolhido pelo 

professor, é preciso que elabore de maneira adequada e de acordo com os 

conteúdos trabalhados, os objetivos de ensino, pois, estes vão determinar o que e 

como avaliar. Sendo assim, “[...] para ser válida, a avaliação deve ser realizada em 

função dos objetivos previstos, pois, se isso ocorrer, o professor poderá obter dados 

isolados, mas de pouco valor para determinar o que o aluno realmente aprendeu.” 

(HAYDT, 2011, p. 222). 

3.1 Prova 

   A prova, na maioria das vezes, é o instrumento mais utilizado no 

Ensino Fundamental, seu uso é motivo de receio entre os alunos. Isso acontece 

porque professores acabam por utilizar a prova como um instrumento de punição 

com o objetivo de atribuir uma nota e classificar o aluno, como afirma Luckesi,  “[...] 

utilizam as provas como instrumentos de ameça e tortura prévia dos alunos, 

protestando ser um elemento motivador da aprendizagem.” (1997, p. 18). Esta 

perspectiva de prova é a classificatória, como já citado seu objetivo é a nota final.  

 Os alunos estudam para a prova, simplesmente com a intenção de 

passar de ano, ao invés de estudarem para aprender, e futuramente poder fazer 

bom uso do conhecimento adquirido. 

   Outra perspectiva sobre a prova, é a formativa que ao contrário da 

classificatria, seu objetivo é constatar o que cada aluno ainda não aprendeu, assim o 

professor reorganiza seu trabalho pedagogico para que essa aprendizagem seja 

alcançada. Por exemplo, após o professor analisar cada prova o mesmo a  entrega 

aos alunos, corrigindo as questões e tirando as dúvidas existentes e reforçando o 

que já foi aprendido.  

   A prova necessita ser inserida no processo avaliativo como um 

instrumento de auxílio para que professor e alunos, observem os resultados 

negativos e positivos, e assim busquem juntos por meio do feedback, preencher as 
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falhas e reforçar o que já foi aprendido. A prova pode ser apresentada de três tipos: 

oral, objetiva ou dissertativa. 

3.1.1 Prova Oral 

            A prova oral é um dos instrumentos mais antigos de avaliação, 

porém não mais utilizada com frequência nos dias atuais. A vantagem do uso da 

prova oral é que a mesma permite que o professor avalie a capacidade reflexiva e 

crítica do aluno sobre o  conteúdo abordado. Segundo Haydt (2011, p. 226), “A 

prova oral tem como função principal avaliar conhecimentos e habilidades de 

expressão oral, por isso é especialmente recomendada no ensino de linguas.” Em 

cursos de idomas é considerado o principal instrumento, pois, avalia a pronúncia e a 

fluência do vocabulário.  

          Seu lado negativo é a dificuldade de execução devido ao grande 

número de alunos por sala, já que cada um é avaliado individualmente. Além deste, 

existem também outras desvantagens, de acordo com Haydt (2011, p. 227):  

 Pequeno número de perguntas que não abrangem todos os 
conteúdos estudados, oferecendo uma amostra reduzida do 
conhecimento do aluno. 

 Os atributos pessoais do aluno (fluência vewrbal, capacidade 
de expor oralmente as idéias, simpatia, desembaraço ou timidez etc.) 
interferem no resultado. 

 O julgamento é imediato e, não havendo padroes fixos, torna-
se subjetivo. 

 Os alunos são avaliados individualmente, o que demanda 
muito tempo.  

   Sendo assim, a prova oral torna-se um instrumento de difícil 

aplicação nos dias atuais, pelo grande número de alunos por sala e também porque 

avalia o aluno somente na sua fala e não o contexto todo do processo de 

aprendizagem do estudante. 

3.1.2 Prova Objetiva ou Teste 

 A prova objetiva ou teste tem como objetivo averiguar de forma rápida o 

aproveitamento escolar do educando em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Sua elaboração requer “[...] questões elaboradas de acordo com o conteúdo e os 



 25 

objetivos específicos do plano de ensino desenvolvido pelo professor.” (HAYDT, 

2011, p. 230). 

Sendo assim, Haydt (2011, p. 231), afirma que o professor precisa: 

  conhecer bem o conteúdo a ser avaliado; 
  ter objetivos claros e definidos; 
  conhecer as técnicas de construção de testes; 
 expressar as ideias por escrito de forma clara, precisa e 
concisa, usando linguagem adequada ao nível dos alunos.  

                         Portando, a elaboração deste instrumento avaliativo exige tempo do 

professor, não podendo ser elaborada com pressa, horas antes de ser aplicada, ela 

deve ser pensada e planejada com calma, para que não cause o efeito contrário, ou 

seja, que não confunda e também não prejudique os alunos.  

3.1.3 Prova Dissertativa  

 A prova e/ou questão dissertativa é também chamada de aberta ou 

discursiva é aquela em que o aluno organiza e escreve a resposta, utilizando suas 

próprias palavras. Nesse tipo de prova ou de questão, é necessário que o professor 

tenha clareza sobre os objetivos a serem alcançados por seus alunos. Suas 

vantagens são apresentadas por Haydt (2011, p. 229);  

— permite verificar certas habilidades intelectuais que constituem 
processos mentais superiores, como a capacidade reflexiva; 
— a capacidade de analisar, sintetizar, aplicar o conhecimento, 
relacionar fatos ou ideias, interpretar dados e princípios, realizar 
inferências e julgar, emitindo juízos de valor; 
— possibilita saber se o aluno é capaz de organizar suas ideias e 
opiniões e expressá-las por escrito de forma clara e correta; 
— pode ser facilmente elaborada e organizada; 
— pode ser copiada da lousa, dispensando o trabalho de 
mimeografia; 
— reduz a probabilidade do acerto casual, isto é, do acerto por 
adivinhação ou casualidade, pois o aluno deve organizar a resposta 
e usar sua linguagem para exprimi-la. 

 O aluno diante à resolução da prova dissertativa possui certa 

liberdade com o vocabulário quanto para a organização e elaboração da resposta. 

Este tipo de técnica permite também que, perguntas formuladas em sequência, ao 

serem respondidas formem uma dissertação.  
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 Um obstáculo da prova dissertativa é a correção, pois, exige-se 

tempo, porque as respostas são livres, e o professor deve realizar uma correção 

com um julgamento criterioso e cuidadoso em cada resposta elaborada pelo aluno. 

3.2 Mapa Conceitual 

 O mapa conceitual é composto por estruturas que indicam relações 

entre palavras e conceitos, utilizado principalmente por facilitar a ordenação e a 

sequenciação dos conteúdos a serem abordados, oferecendo estímulos à 

aprendizagem. Está embasado em uma teoria construtivista, que compreende o 

indivíduo como o construtor do seu conhecimento. Os mapas conceituais servem 

como instrumentos para facilitar o aprendizado do conteúdo sistematizado em 

conteúdo significativo para o aprendiz. 

 Os mapas conceituais em suma seguem um modelo hierárquico, 

com conceitos mais inclusivos no topo da hierarquia, e outros conceitos menos 

inclusivos na base, não necessariamente precisam seguir estar ordem.  

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, os mapas 

conceituais podem ser utulizados para figurar a organização conceitual que o aluno 

adquiriu sobre um conhecimento. Para Moreira (1997, p. 5), trata-se basicamente de 

uma técnica não tradicional de avaliação que busca informações sobre os 

significados e relações significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino 

segundo o ponto de vista do aluno.  

 O autor ainda ressalta que o mapa conceitual é um instrumento 

apropriado para uma avaliação qualitativa e formativa, da aprendizagem. Não 

existem regras para o traçar dos mapas, tais como figuras, setas, formas 

geométricas, o importante é que o mapa seja um instrumento que evidencie os 

significados atribuidos ao conceito em questão, e que os mesmos tenham harmonia 

no corpo no mapa. Sendo assim, Moreira afirma que, “[...] se o indivíduo que faz um 

mapa, seja ele, digamos, professor ou aluno, une dois conceitos, através de uma 

linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê entre esses 

conceitos.” 

 Mapas conceituais foram desenvolvidos para promover a 

aprendizagem significativa, conceito básico da teoria cognitiva de aprendizagem de 

David Ausubel. Aprender significamente é desenvolver e reconfigurar ideias, 
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informações e conceitos, aspectos relevantes, já existentes na estrutura mental do 

aprendiz, fazendo com que o mesmo consiga ancorar com os novos conteúdos 

apresentados.  

 Esses aspectos relevantes que servem para fazer a ligação entre o 

conhecimento existente e a nova informação, são chamados de subsunçores, para 

Moreira (1997, p. 5), 

Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo 
conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam. Á 
medica que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição 
de significados á nova informação, ele também se modifica, ou seja, 
os subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 
diferenciados, mais estáveis. Novos subsunçores vão se formando; 
subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está 
constantemente se reestruturando durante a aprendizagem 
significativa. O processo é dinânmico; o conhecimento vai sendo 
construído.  

 Não se pode considerar um mapa conceitual como correto e outro 

errado, e, na aplicação do mesmo o professor deve apresentar um mapa conceitual 

para cada conteúdo trabalhado, verificando a relação entre o conteúdo e os 

conceitos significativos de cada aluno. Sendo assim, na correção o professor tem 

que considerar as evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o 

conteúdo. 

 Os mapas devem ser explicados por quem o fez, assim o indivíduo  

enfatiza e eterniza seu processo de ensino-aprendizagem, sendo este o principal 

valor  e particulariedade deste instrumento avaliativo.  

3.3 Portfólio 

 O portfólio é considerado um instrumento de avaliação formativa, 

que considera o aluno como o principal agente sobre o seu processo de ensino-

aprendizagem. Este instrumento é uma coleção de trabalhos que o estudante 

realizou durante o bimestre, semestre ou durante o ano. Em seu processo de 

montagem e escolha dos trabalhos e/ou atividades que irão formar o portfólio,  o 

professor tem o papel de auxiliar o aluno, evidenciando para o mesmo suas 

habilidades, ideias fortes ou fracas, evoluções em cada disciplina, o aluno é quem 

vai determinar qual trabalho irá compor seu portfólio.  
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                         O intuito do portfólio não é apenas mostrar o lado considerado bom, 

mas sim todo o processo de aprendizagem que o aluno percorreu, suas falhas e 

aprendizagens, levando o mesmo a conhecer e refletir sobre todo este processo.  A 

autorreflexão e a criatividade são os pontos fortes deste instrumento avaliativo. 

                         Para Seiffert (2001), o portfólio possui três caracteristicas básicas “[..] 

a seleção intencional de atividades de aprendizagem, a necessidade de estabelecer 

o propósito para sua implementação e a oportunidade do aluno comentar ou refletir 

sobre seus proprio trabalho.” 

 Segundo Ballester et. al. (2003, p. 167),  o uso do portifólio “[...] leva 

a um compromisso de envolver o estudante no processo de autoavaliação e de 

ajudá-lo a ter consciência de seu desenvolvimento como leitor e escritor em qualquer 

disciplina [...]” Sendo assim, surge então a necessidade do professor elaborar um 

planejamento sistemático com trabalhos e/ou atividades que contribuam para a 

montagem do portfólio. A autora ressalta ainda que o professor deve levar em 

consideração: 

- os processos de leitura e escrita; 
- os produtos obtidos; 
- os sucessos alcaçados; 
- o esforço realizado. (BALLESTER et. al., 2003, p. 167) 

 Portanto, o portfólio é um instrumento que proporciona ao aluno 

possibilidades do mesmo se autoavaliar em alguns sentidos como o seu 

comprometimento com os estudos, sua evolução durante o processo de ensino-

aprendizagem e a autonomia na escolha dos trabalhos que irão compor o portfólio. 

3.4 Autoavaliação 

 A autoavaliação é um processo que segundo  Haytd (2011, p. 225), 

 
É uma forma de apreciação normalmente usada quando nos 
dedicamos a atividades significativas, decorrentes de um 
comportamento intencional. Na escola, a autoavaliação é a 
apreciação feita pelo próprio aluno do processo vivenciado e dos 
resultados obtidos.  
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 Quando o aluno está bem orientado, o mesmo é capaz de analisar e 

identificar seus pontos positivos, dificuldades, o que aprendeu e o que ainda não 

aprendeu, e em quais aspectos precisa melhorar. 

 A prática da autoavaliação propícia ao aluno, condições para que ele 

tenha uma participação ativa e ampla em seu processo de aprendizagem, pois tem a 

oportunidade de analisar seus avanços, bem como seu comportamento diante 

professor e colegas de classe, melhorando assim, o relacionamento entre professor 

e alunos. 

  Para iniciar a autoavaliação com os alunos, o professor deve orientá-

los, com roteiros ou perguntas que facilitem o processo, o principal é deixar que os 

alunos fiquem à vontade para expressarem sobre o processo e o resultado de seu 

trabalho.  

  Segundo Haydt (2011, p. 226), a desvantagem é que a “[...] 

autoavaliação tem como limitação o fato de depender da fraqueza e da boa vontade 

de quem responde”, porém, a autoavaliação permite que o aluno constate seus 

pontos fortes e dificuldades, e quais atitudes lhe compete para melhorar, e traz para 

si a reponsabilidade da melhora e dos seus atos.  
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5 RESULTADOS 

       Nesta seção apresentamos a análise dos resultados obtivos por 

meio da pesquisa qualitativa.  

   Ao serem questionados sobre “Para você o que é avaliar?”, todos os 

participantes apresentaram em suas respostas a concepção de avaliação formativa, 

assim, destacamos a resposta da participante P5, 

Para mim, avaliar é essencial conhecer cada aluno e suas 
necessidades. Assim o professor poderá pensar em caminhos para 
que todos alcancem os objetivos. A avaliação deve ser contínua  no 
processo de aprendizagem (o desempenho do aluno ao longo de 
todo o ano e não apenas numa prova ou num trabalho avaliar num  
todo). 

  Com base na afirmação de Perrenoud, a avaliação formativa é “[...] 

toda a prática de avaliação contínua que pretende contribuir para melhorar as 

aprendizagens [...] (1999, p. 78)”. ).” Percebemos que o ato de avaliar o aluno deve 

estar presente em todo o processo de ensino-aprendizagem, para que o educador 

possa perceber possíveis falhas no percurso e repara-lás o quanto antes.  

   Ao serem questionados sobre qual ou quais os instrumentos 

avaliativos mais utilizados em sala, foram citados pelos respondentes a prova, 

pesquisas/trabalhos, atividades diárias, situações-problema, participação e  

observação. Em alguns casos, os participantes citaram vários intrumentos. 

   Os dados foram aprentados no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

Qual ou quais os instrumentos avaliativos que você mais utiliza? 

Prova 29,17%  
 

Pesquisas/ trabalhos 50% 
 

Atividades diárias 16,67%  
 

Situações problemas 4,17% 
 

Participação 4,17%  
 

Observação                         8,33%  
 

Fonte: A autora    
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   Para avaliarmos os dados coletados acima, destacamos a resposta 

da participante P6, 

Atividades avaliativas (provas: múltipla escolha e dissertativa), 
trabalho, pesquisa, oralidade, caderno. Uso esses instrumentos para 
diversificar o processo avaliativo e para torná-lo mais eficaz no 
monitoramento da aprendizagem do aluno. Pois, um aluno pode não 
ir tão bem numa determinada avaliação e, em contra partida, se sair 
muito bem em outra.  

   Nesta resposta foram citadas mais de um instrumento avaliativo por 

participante, como mostra o quadro acima. De acordo com os dados coletados, 

Haydt (2011, p.223), pontua que  

Quanto mais dados o professor puder colher na avaliação, utilizando 
instrumentos variados e adequados aos objetivos propostos, tanto 
mais insformações terá a seu dispor para replanejar o seu trabalho e 
orientar a aprendizagem dos alunos.  

   Fazer o uso de diversos instrumentos para avaliar seus alunos, 

possibilita a interação de toda a classe, troca de ideias, novas aprendizagens e 

reforça o que já foi aprendido, enriquece o processo de aprendizagem dos mesmos, 

o que reflete no resultado desenvolvido pelo professor durante o processo de 

aprendizagem.  

   O estudo buscou caracterizar como os participantes caracterizam a 

nota. Os dados foram expressos no quadro abaixo: 

 

QUADRO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA NOTA  

O que representa a nota para você? 

Não representa a aprendizagem 50% 
 

Representa a aprendizagem 40% 
 

A eficiência do método 10% 
 

 Fonte: A autora 

   Retomando a primeira questão, no qual todos os pesquisados 

responderam que trabalham com a perspectiva de avaliação formativa, destacamos 

então a resposta do participante P8, “Para mim é o melhor critério de avaliação.” Em 

sua resposta, o participante se contradiz com a primeira questão, já que na 
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avaliação formativa o objetivo é avaliar todo o processo de aprendizagem do aluno, 

suas dificuldades e avanços, fazendo com que o professor sempre reelabore seus 

instrumentos e técnicas de ensino, para que o aluno alcance os objetivos traçados, 

assim, concluímos que o participante apresenta um conceito equivocado de critério 

avaliativo. 

   Para Perrenoud (1999, p. 78)  

Uma diferenciação sistemática do ensino não parece, de fato, ainda 
hoje, muito compatível com as condições de trabalho do maior 
número das organizações escolares de massa: estruturação do curso 
em graus, efetivos carregados, rigidez do horário e do programa, 
peso da avaliação normativa tradicional (notas e boletins escolares), 
meios padronizados de ensino e pouco individualizados, formação 
inadequada dos professores [...].  

   Diante dos dizeres do autor, percebemos que ainda há muito a ser 

feito em relação a avaliação formativa nas instituições, desde a formação continuada 

dos profissionais até a organização curricular. Por outro lado, destacamos então os 

dizeres do participante P6  

A nota é a aferição numérica necessária ao final de um processo. 
Embora, eu prefira conceitos, pois acredito que atendam mais as 
especificidades dos alunos, entendo que a escola sistematizada 
necessita da nota por questões burocráticas. Desse modo procuro 
priorizar as avaliações que tendem a focar aspectos qualitativos para 
aferir maior nota, já que os aspectos quantitativos afiro uma nota 
menor. Sempre em prol do aluno e do seu desenvolvimento. Afinal 
tem todo um contexto que deve ser levado em consideração. 

   Sendo assim, para esse participante o principal é avaliar todo o 

contexto já percorrido pelo aluno, durante a aprendizagem e não apenas um 

momento privilegiado ou a aplicação de uma prova, por exemplo. 

   O instrumento de coleta de dados buscou identificar e compreender, 

qual ou quais os motivos que levam os professores a utilizarem o feedback, no 

momento da entrega dos trabalhos realizados pelos alunos. 

 

QUADRO 3: FEEDBACK 

Ao entreguar os trabalhos realizados pelos alunos, você costuma fazer o feedback? 
Porque? 

Certificar avanços e retrocessos 40% 
 

Retomada de conteúdos 26,67% 
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Erro como elemento de virtude 26,67% 
 

Complementa a aprendizagem 6,67% 
 

Fonte: A autora 

        Assim como na questão 2, alguns participantes citaram mais que 

uma opção em sua resposta. Destacamos então a resposta do participante P10, 

Sim. Porque é neste momento que consigo fazer o diagnóstico se o 
meu aluno compreendeu o conteúdo ou se é preciso fazer a 
retomada do conteúdo, para que este não apresente dúvidas ou 
dificuldades sobre o que está sendo discutido na sala. 

 Feedback, é o momento em que o professor faz uma retomanda 

junto com seus alunos sobre quais as dúvidas e dificuldades existentes sobre o 

conteúdo trabalhado, visando supera-lás. Além disto, o feedback é uma ferramenta 

que permite ao aluno reconhecer seu erro e juntamente com o professor buscar 

alternativas para superá-lo. Para Luckesi (1997, p. 57),  

[...] quando atribuímos uma atividade a um aluno e observamos que 
este não conseguiu chegar ao resultado esperado, conversamos com 
ele, verificamos o erro e como ele cometeu, reorientamos seu 
entendimento e sua prática. 

O erro como fonte de virtude deve ser considerado como um suporte 

para o crescimento do aluno, cabe ao professor saber direcionar o aluno a buscar 

novas alternativas e informações sobre o conteúdo em que o aluno apresenta 

dificuldades. 

        Outra caracterísca do feedback é que permite ao profesor avaliar o 

progresso de aprendizagem de seus alunos por meio dos instrumentos avaliativos,  

adquirindo importantes informações sobre o seu próprio trabalho.  

 Neste sentido, segundo Haydt (2011, p. 221 – GRIFOS DO AUTOR), 

afirma que  “[...] a avaliação tem a função de retroalimentação dos procedimentos de 

ensino (ou feedback) [...]”, sendo assim, este é o momento em que o professor 

recebe dados para replanejar e repensar sua didática, visando melhora-lá, e 

oferencendo aos seus alunos condições para que os mesmos obtenham melhor 

desempenho no processo de aprendizagem.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou compreender como professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental avaliam a aprendizagem dos seus alunos, 

identificando as principais técnicas e instrumentos avaliativos utilizados, explicando 

os diferentes entendimentos sobre cada um e diferentes visões de autores, assim 

como, compreender e identificar nos dizeres dos professores quais os motivos e 

preferências sobre o modo que avaliam seus alunos. 

Percebemos, ao longo do trabalho, o quanto é importante discutir e 

conhecer sobre as técnicas e instrumentos avaliativos, e como o uso destes refletem 

diretamente no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

A avaliação, seja ela elaborada em qualquer um dos instrumentos 

apresentados no decorrer do trabalho, deve ser preparada com qualidade e com 

objetivos reais que possibilitem ressaltar o progresso, caso o aluno apresente falhas, 

o professor deve oferecer a retomada do conteúdo, possibilitando o suporte para 

superar esta falha e seguir em frente em sua caminhada de aprendizagem. 

Observamos também que a maior parte dos professores 

participantes da pesquisa, apresentam em seus dizeres a opção por trabalhar com a 

avaliação formativa, não considerando a nota como um aspecto que representa a 

aprendizagem do aluno.  

Diante dos dizeres dos professores participantes podemos observar 

que, os mesmos estão preocupados com o processo e a eficácia da aprendizagem 

dos seus alunos, os avaliando de diferentes maneiras e oferendo subsídios para que 

superem suas falhas, por meio de técnicas e instrumentos diferenciados que 

despertem a vontade de adquirir novos conhecimentos. A dedicação dos 

professores, acarreta benefícios não somente no processo de aprendizagem mas, 

também no relacionamento entre professores e alunos. 

É imprescindível que profisionais no ambito educacional sempre 

estejam em constante aprenzidado para oferecer aos alunos condições de uma 

aprendizagem eficaz e significativa. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFESSORES 

 

Solicito a sua colaboração no sentido de responder as questões contidas 

neste instrumento de pesquisa, o qual tem por finalidade investigar quais 

concepções de avaliação permeiam o cotidiano escolar, visando seu aspecto 

integral do processo de ensino-aprendizagem. Informo que o preenchimento não 

requer identificação e que as informações prestadas serão trabalhadas apenas com 

o propósito de atender aos objetivos da pesquisa, em caráter confidencial. Você é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. Caso haja necessidade, você poderá preencher 

mais de uma alternativa. Desde já agradeço antecipadamente. 

 

Idade: _________ Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 

Formação: 

Graduação: ____________________________ 

Pós-Graduação: _________________________ 

Série que atua: ___________ 

Disciplina que ministra: ___________________ 

 

1) Para você o que é avaliar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Qual ou quais instrumentos avaliativos você mais utiliza? Por quê?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) O que a nota representa para você? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) Ao entregar trabalhos realizados pelos alunos, você costuma fazer o feedback? 

Porquê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


