
 
 
 

 

Programa de Formação Continuada 
(Re)Sificando Saberes na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

----------------------------------------------- 
Processos Avaliativos 

 

Questões problematizadoras 
 

• Como criar um instrumental que realmente avaliem as competências e habilidades dos alunos 
de forma global? 

• Como transformar a avaliação em um instrumento de conscientização, crescimento e 
reflexão para professores e alunos?  

• Como trabalhar a avaliação de uma forma processual, contínua e formadora?  
 

Norteadores para as questões 
 

• Criar estratégias e metodologias que possibilitem a avaliação ser um instrumental mais 
didático, voltado para a aprendizagem dos alunos.  

• Avaliação como um instrumental voltado à aquisição de conhecimentos, reflexões sobre o 
processo de aquisição e acomodação de novas aprendizagens.  

• Avaliação como parte do processo ensino aprendizagem que tem por fim, garantir a 
qualidade, verificar a fidelidade da execução dos pressupostos pedagógicos e dos objetivos 
que determinam a proposta metodológica. 

• Precisa verificar o conhecimento que está sendo produzido e assimilado pelo aluno, na sua 
intensidade e na maneira como ocorre tendo por finalidade o sucesso da aprendizagem. 
 

Avaliação  Matemática 
 
A avaliação como instrumento de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem necessita dos 
componentes:  

• conceitos matemáticos;  
• procedimentos matemáticos;  
• atitudes e raciocínio.  

 
Em uma avaliação matemática é preciso que: 
 

• sejam trabalhados todos os conceitos matemáticos pertinentes ao conteúdo em questão; 
• o aluno sinta-se estimulado a ir à busca da solução, 
• seja crítico com o seu trabalho e dos seus colegas; 
• utilize vários procedimentos matemáticos para a realização da atividade proposta como:  
⇒ comunicação,  
⇒ algoritmo, 
⇒ construção geométrica, 
⇒ relação com outros conteúdos, 
⇒ tratamento da informação, 
⇒ cálculo mental como forma de desenvolver o raciocínio lógico e fazer previsões. 

 



DANTE (1999, p. 4), indica alguns aspectos em relação aos quais, o professor precisa dar mais 
ou menos ênfase na avaliação de matemática: 
 
Maior ênfase 
 

• Avaliar o que os alunos sabem, como sabem e como pensam matematicamente. 
• Avaliar se o aluno compreendeu os conceitos, os procedimentos e se desenvolveu atitudes 

positivas em relação à Matemática. 
• Avaliar o processo e o grau de criatividade das soluções dadas pelo aluno. 
• Encarar a avaliação como parte integrante do processo de ensino. 
• Focalizar uma grande variedade de tarefas matemáticas e adotar uma visão global da 

Matemática. 
• Propor situações-problema que envolvam aplicações de conjunto de idéias matemáticas. 
• Propor situações abertas que tenham mais que uma solução. 
• Propor que o aluno invente, formule problemas e resolva-os. 
• Usar várias formas de avaliação, incluindo as escritas (provas, testes, trabalhos, auto-

avaliação), as orais (exposições, entrevistas, conversas informais) e as de demonstração 
(materiais pedagógicos). 

• Utilizar materiais manipuláveis, calculadoras e computadores na avaliação. 
 
Menor ênfase 
 

• Avaliar o que os alunos não sabem. 
• Avaliar a memorização de definições, regras e esquemas. 
• Avaliar apenas o produto, contando o número de respostas certas nos testes e provas. 
• Avaliar contando o número de respostas certas nas provas, com o único objetivo de 

classificar. 
• Focalizar um grande número de capacidades específicas e isoladas. 
• Propor exercícios e problemas que requeiram apenas uma capacidade. 
• Propor problemas rotineiros que apresentam uma única solução. 
• Propor que o aluno resolva uma série de problemas já formulados. 
• Utilizar apenas provas e testes escritos. 
• Excluir materiais manipuláveis, calculadoras e computadores na avaliação. 
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Tabela de dupla entrada – Quadro da Tabuada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
Construção do quadro 

1. Utilizar papel milimetrado . 
2. Fornecer o quadro impresso para ser completado pelo aluno. 
3. Desenvolver o quadro por meio de um aplicativo como editor de texto, no computador. 

 
Conteúdos que podem ser explorados 

1. Operações de multiplicação e divisão 
2. Operações de adição e subtração 
3. Números pares e ímpares 
4. Números primos 
5. Múltiplos e Divisores 
6. Pares ordenados. Exemplo: o produto 5 x 3 localiza-se na (L5; C3) 
7. Propor cálculos mentais como desafio. Exemplo: qual o produto de 4 x 21?  

O aluno pode pensar: 
  4 x 21  
  4 x 20 + 4 
 21 + 21 + 21 + 21 

 
Sites com jogos envolvendo multiplicação 
http://www.aulavaga.com.br/jogos/educativos/multiplication/ 
http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?209_tabuada-2.swf 
 
Avaliação 

• Procedimentos 
- Observar que estratégias o aluno utilizou para a construção dos números na tabela.  

Exemplo: cálculo mental, material concreto, anotações, entre outros. 
Aplicar instrumentos como por exemplo, relato orientado.  

 
• Instrumentos  

- Relato orientado 



- Material elaborado pelo alunos de forma impressa ou eletrônica.Avaliação escrita 
envolvendo a resolução de problemas a partir da tabela de dupla entrada. 

 
Relato orientado (Sugestão)  

1. Como você fez para calcular cada número da tabela? 
2. Realize cinco operações utilizando os números da tabela construída. 
3. Construa uma nova tabela, podendo alterar os números da primeira linha e da primeira 

coluna e a operação (adição, subtração ou divisão). 
 

Análise da atividade 

Que processos metodológicos estão presentes nessa atividade? 
 
 
Que processos avaliativos foram contemplados nessa sugestão de atividade? 
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