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• Reflexão sobre conceitos gerais de Avaliação 

• Apresentação dos tipos de avaliação em Educação

• Construção de Intervenções Pedagógicas a partir de Avaliações

Estrutura da Formação



• Avaliar: do latim a + valere, que significa atribuir valor e mérito ao 
objeto em estudo 

“A prática precisa de avaliação como os peixes precisam 
de água e a lavoura de chuva” (Paulo Freire)



• Avaliação é:

a. instrumento, procedimento ou técnica para se obter uma informação;

b. processo contínuo que permeia a prática pedagógica;

c. unidade de medição para um conjunto de dados



• Teste: situação previamente organizada para verificação de 
desempenho, momento de coleta de dados;

• Medida: dar um valor (nota) para algum desempenho, unidade 
de medição;

• Avaliação: é todo o processo de construção, aplicação e análise 
dos dados

Conceitos gerais em Avaliação



Avaliação

Planejamento da 
Avaliação

Aplicação da Avaliação 
(coleta de dados)

Organização dos 
Dados (devolutiva)

Análise e Tomada de 
decisão



Avaliação

• Planejamento da Avaliação: exige conhecimento técnico sobre 
validade da avaliação

• Aplicação da avaliação: exige cuidados do meio de aplicação

• Organização de dados: exige clareza a respeito do objetivo da 
avaliação e de qual dado deve ser analisado

• Análise e tomada de decisão: exige capacidade analítica de análise 
dos dados e conhecimentos pedagógicos para construção de 
intervenções



Processo 
de 

avaliação

Quem 
avalia?

O que 
avalia?

Quando 
avaliar?

Para 
que 

avaliar?

Como 
avalia?



Tipos de 
Avaliação

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação 
Somativa

Avaliação 
Formativa



Avaliação Diagnóstica

• Avaliação que precede a formação. Amplamente utilizada para 
identificar o nível dos alunos que estão ingressando na turma.

Avaliação Ação Didática



Avaliação Somativa

• Avaliação que acontece ao final de um processo de aprendizagem, e 
tem função de soma (síntese). Tem função certificadora. 

Ação Didática Avaliação



Avaliação Formativa

• Tem como objetivo acompanhar e reorientar as ações didáticas.

Ação 
Didática

Avaliação
Ação 

Didática



Construção de intervenções 
pedagógicas

• Utilização de avaliações internas e externas para construção de 
intervenções pedagógicas



• Exemplo mobieduca.me





• Socialização de boas práticas







Nota Técnica- Sistemática de Avaliação
CAP III- INSTRUMENTOS AVALIATIVOS










