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Apresentação 

 A avaliação do processo de aprendizagem dos alunos e do desenvolvimento de suas 

habilidades e competências, é um recurso pedagógico que possibilita plenamente o professor 

verificar e identificar se as atividades por ele planejadas oportunizaram ao aluno experienciar 

e construir seu conhecimento, bem como reorganizar o processo pedagógico e a condução de 

suas ações.  Porém, as práticas de avaliação exigem do professor o domínio de conhecimentos 

para sua finalidade. A avaliação diagnóstica proposta neste documento se objetiva para este 

sentido: de identificar e subsidiar ao professor quais foram as aprendizagens e habilidades que 

os alunos desenvolveram e também as dificuldades encontradas para a sua realização, durante 

o regime especial de atividades não presenciais, decorrente da situação de Pandemia causada 

pelo COVID-19 e a exigência do distanciamento social, no qual inclui o afastamento das 

crianças das Unidades Escolares. Ressalta-se, ainda, a fala  de Ivan Claudio Pereira Siqueira, 

Conselheiro Presidente  da Câmara de Educação Básica do MEC, durante a videoconferência 

realizada no dia 20 de julho de 2020, a respeito da importância da Avaliação Diagnóstica  

quando do retorno às aulas presenciais, pois esta possibilitará aos professores, coordenação 

pedagógica e direção das escolas, além de conhecerem  e verificarem   a situação real de 

apropriação  do conhecimento dos alunos, também estabelecerem quais as habilidades e 

conhecimentos que devem ser enfatizados durante as aulas presenciais, sendo um instrumento 

fundamental para a   elaboração de um plano de trabalho, com vistas a organização de ações 

e estratégias pedagógicas para a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças. 

Para tanto, considerando o artigo 24, inciso V, da LDB/96; o Parecer n.5/2020 e o 

Parecer não homologado n.11/2020, do Conselho Nacional de Educação; as contribuições 

obtidas durante os “Encontros Regionais Virtuais da Educação Municipal”, organizados pelo 
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CISAMA, do Sistema AMURES; os documentos emitidos pelos diversos órgãos e instituições 

federais e estaduais; apresentaremos aqui parâmetros de caráter orientativo que visam 

subsidiar as equipes de gestão escolar quanto a Avaliação Diagnóstica e a recuperação das 

aprendizagens quando do retorno às aulas presenciais, uma vez que os municípios que fazem 

parte do ADE Serra Catarinense possuem características muito semelhantes.  

De outro modo, fica expressa a autonomia que os Sistemas Municipais de Ensino 

possuem, bem como a competência dos Conselho Municipais de Educação em normatizar os 

parâmetros avaliativos e de aprendizagens de acordo com a realidade e condições locais.    

 

1. Acolhimento e avaliação diagnóstica 

• Organizar o período de acolhimento e reintegração social dos professores, alunos e 

suas famílias como forma de amenizar os impactos psicológicos do longo período de 

isolamento social, se valendo de estratégias, como: rodas de conversa com trocas de 

experiências sobre o período vivido, palestras com a psicóloga sobre saúde emocional, 

elaboração de cartazes sobre as emoções experimentadas, sessões de relaxamento com 

profissional especializado, entre outras; 

• Organizar uma avaliação diagnóstica a partir dos conteúdos previstos e ministrados 

durante o período de paralisação por meio de atividades remotas, que deverá ser aplicada por 

meio de um ou vários instrumentos quando do retorno das aulas, com vistas a avaliar a 

efetividade do ensino remoto individualmente e identificar as lacunas de aprendizagem de 

cada estudante durante o afastamento das salas de aula. Destaca-se que o(s) instrumento(s) 

elegido(s) deve(m) ser devidamente adequado(s) às necessidades educacionais de cada aluno; 

• Organizar em formato de portfólio e em ordem cronológica todas as atividades 

escolares realizadas no regime de aulas não presenciais, para que esse material possa ser 

convertido em quantificação de notas, se a classe escolar assim o definir. No caso de 5º e 9º 

ano, este instrumento poderá ser enviado à escola que receberá alunos destas turmas, 

contribuindo no processo de sondagem em 2021; 

• Elaborar uma pesquisa a ser aplicada com as famílias a fim de buscar informações de 

quais foram as principais dificuldades da criança na realização das atividades não presenciais, 

além dos aprendizados e o desenvolvimento de novas habilidades e competências adquiridas 

durante este período; 
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• Oportunizar a autoavaliação aos alunos com mais autonomia, para que possam refletir 

sobre seus aprendizados durante o momento vivido, avaliando avanços e desafios não 

superados; 

• Além do portfólio, da pesquisa com as famílias e da autoavalição, definir outros 

instrumentos a serem utilizados no diagnóstico das aprendizagens adquiridas pelos alunos 

durante o período de atividades não presenciais, bem como elaborar orientações de como 

proceder com as suas aplicações. Por exemplo, caso for definido por uma prova, precisa-se: 

determinar o número de questões/exercícios; optar pelo tipo de alternativa: aberta, fechada ou 

aberta/fechada para as respostas; delinear instruções claras e objetivas; estipular o tempo para 

a sua resolução; 

• Criar um ambiente agradável para o desenvolvimento da sondagem, bem como para a 

aplicação do(s) instrumento(s) diagnósticos, a fim de que os alunos possam compreender e 

auxiliar neste processo; 

• Trabalhar num continumm curricular 2020-2021 com ênfase na avaliação formativa, 

ou seja, avaliação de processos, com vistas a identificação das competências e habilidades 

desenvolvidas pelos alunos em 2020 e as que precisam ser trabalhadas em 2021, bem como 

para evitar a elevação dos índices de evasão e reprovação escolar. 

 

2. Formação de professores 

● Planejar Formação Continuada que trate do(a): organização de estratégias de 

acolhimento aos alunos quando do retorno às aulas presenciais; percepção das necessidades 

emocionais dos alunos, compreendendo a implicação destas no desempenho deles; utilização 

das novas tecnologias educacionais na prática docente; aplicação de avaliação diagnóstica e 

processual na perspectiva do percurso formativo; interpretação dos resultados do(s) 

instrumento(s) avaliativo(s); proposição de soluções pedagógicas efetivas aos alunos, 

ancoradas em programas estruturados e construídos de forma participativa; cumprimento das 

diretrizes de segurança sanitária; planejamento alinhado à BNCC, ao CBT ou Currículo 

Referência, com novas propostas pedagógicas. 
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3. Plano de recuperação  

• Preparar um local e período, a fim de que os alunos com mais dificuldade possam 

realizar essa recuperação na própria instituição de ensino ou em outro local indicado pela 

unidade de ensino, algo semelhante à recuperação paralela; 

• Considerar a possibilidade de retorno gradativo das atividades escolares com 

agrupamentos produtivos por turma, unindo crianças que se encontram em níveis de 

aprendizagens próximos, a fim de haver um planejamento de atividades que sejam adequadas 

às suas especificidades. Este agrupamento pode ocorrer tanto no contraturno, com 

profissionais de apoio pedagógico, ou no horário das aulas, por meio do escalonamento das 

crianças; 

• Elaborar plano de recuperação para os estudantes que apresentaram dificuldades em 

relação àquilo que foi previsto e esperado em termos de aprendizagem, bem como àqueles em 

fase de alfabetização e os que se encontram em final de ciclos (5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio); 

• Identificar os principais componentes curriculares que devem ser priorizados para que 

os professores se organizem apoiados em programas de recuperação paralela e identificação 

de suporte didático específico; 

• Retomar os conteúdos, sejam àqueles trabalhados quando das atividades não 

presenciais ou os que serão trabalhados quando do retorno das aulas presenciais, quando da 

identificação de dificuldades do aluno em seu processo de aprendizagem; 

• Traçar ações para restabelecer um nivelamento da turma, em que neste caso, pode-se 

aproveitar o material das aulas não presenciais para recuperar aprendizagens. 

 

4. Planejamento anual e plano de reposição 

• Revisitar o planejamento do ano e repensar as atividades previstas para o restante de 

2020, principalmente as demandas extraclasse que seriam realizadas visando estabelecer quais 

delas poderão ser canceladas, quais serão modificadas e quais serão mantidas; 

• Enxugar atividades, como as relacionadas as datas comemorativas, para uma possível 

concentração na reposição de conteúdos e atividades essenciais às turmas de Ensino 

Fundamental e Médio; 
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• Dividir os conteúdos, e até mesmo algumas disciplinas, em dois grupos: 1) os 

essenciais, fundamentais e indispensáveis (pré-requisitos para o próximo ano); 2) os 

secundários; 

• Estruturar o plano de reposição, explicitando o que, como e quando vai ser feito, para 

recuperar possíveis conteúdos atrasados devido à quarentena; 

• Adotar o sistema híbrido de ensino, em que articula o ensino presencial e o ensino 

remoto, bem como considerar os diferentes espaços e tempos de aprendizagem como 

estratégia de continuidade das atividades não presenciais em situações específicas de risco a 

integridade da saúde de alunos e suas famílias, e para a reposição e recuperação da 

aprendizagem quando do retorno às aulas presenciais em 2020, podendo ser estendido para 

2021; 

• Promover o princípio da interdisciplinaridade no planejamento das atividades e ações, 

integrando conteúdos e aprendizagens, seja em sala de aula, no contraturno dos alunos na 

escola ou nas atividades remotas, com vistas a otimização do tempo; 

• Trabalhar os conteúdos entendidos como essenciais em sala de aula, pois são esses que 

tem maior impacto no aprendizado futuro das crianças e com os quais os familiares e 

responsáveis mais se preocupam; 

• Organizar atividades extras para trabalhar os conteúdos considerados secundários, 

aqueles não essenciais neste momento e que podem ser trabalhados de forma diferenciada por 

meio de projetos, atividades remotas, pesquisas diversas, entre outros, utilizando-se para isso 

diferentes ferramentas como suporte, sejam elas tecnológicas ou não; 

• Avaliar a possibilidade pedagógica de que as aulas de educação física sejam 

temporariamente teóricas, na primeira etapa do retorno. E após sejam planejadas para serem 

executadas individualmente, sem contato físico e troca de objetos, cumprindo-se com as 

diretrizes de segurança sanitária. 

 

5. Calendário escolar 

● Atualizar o calendário escolar, considerando o cômputo da carga horária letiva 

presencial com a carga horária letiva das atividades não presenciais, de forma a expressar 

como se dará o cumprimento da carga horária remanescente; 

● Planejar a flexibilização curricular, ou seja, um continuum curricular, com vistas a 

garantia da continuidade do processo de aprendizagem 2020-2021, na perspectiva de ciclo 
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contínuo de aprendizagem que inclua diretrizes e medidas que apoiem respostas educacionais 

eficazes para proteger os direitos de aprendizagem e que mitiguem os impactos da pandemia; 

● Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais como festas de 

comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências, 

apresentações teatrais, excursões, passeios externos, bem como as atividades esportivas 

coletivas presenciais e de contato, salvo as atividades individuais ao ar livre. 

 

6. Educação Infantil 

• Manter comunicação constante com as famílias a fim de identificar na criança: 

competências e habilidades desenvolvidas durante o período de isolamento; lacunas 

encontradas no processo de desenvolvimento; percepção sobre o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas propostas; encaminhamento à profissionais especializados, como 

fonoaudiólogo(a), psicólogo(a), nutricionista, entre outros;  

• Planejar atividades pedagógicas diversificadas que desenvolvam as habilidades e 

competências exigidas quando do trabalho com os campos de experiência, com vistas a 

identificar o estágio de desenvolvimento da criança de Educação Infantil e sanar possíveis 

dificuldades. 

 

7. Educação Especial 

• Realizar uma avaliação com a equipe pedagógica, professores e professores AEE, 

colhendo a posição da família com relação ao retorno presencial, com foco na funcionalidade 

e autonomia, sendo garantida a continuidade das atividades remotas para os que estejam 

impossibilitados do retorno presencial. 

 

8. Educação de Jovens e Adultos 

• Oportunizar, de forma intensiva, a recuperação dos conteúdos para encerrar o ciclo ou 

oferecer uma extensão do semestre para que o aluno tenha a oportunidade de recuperar as 

aprendizagens. 
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