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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esse trabalho tem como objetivo de mostrar os conhecimentos adquiridos por me no 

decorrer do curso (pós-graduação). Dando destaque as seguintes disciplinas: Teorias 

cognitivas da aprendizagem, avaliação institucional, planejamento educacional, coordenação e 

supervisão escolar. 

Nas Teorias Cognitivas da Aprendizagem mostra que a aprendizagem é um processo 

integral e essencial para a sobrevivência da espécie, tão obvia que não nos demos conta de sua 

importância. No planejamento educacional o plano de curso de cada professor refletir ou deve 

refletir, as diretrizes e orientações do sistema de ensino na avaliação institucional. A avaliação 

é um método para adquirir e processar evidências necessárias para melhorar a aprendizagem 

do aluno. 

Na coordenação e supervisão escolar mostra uma das grandes virtudes para a função 

do supervisor é a capacidade de estar aberto à sensibilidade. A sensibilidade nos dá uma 

beleza ao tão desafiador trabalho de formação, portanto consideramos a necessidade de 

desconstruir, conceitos hábitos e atitudes já enraizadas. A confiança é importante para por em 

prática essa construção transformadora e libertadora, onde todos possamos nos tornar mais 

humanos. 

  



 
 

 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

PRÉ-CONDIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM 

 

Aprendizagem é parte normal  de minha vida, tão óbvia que quase não me dou conta 

de sua importância. 

“O aprendizado pressupõe uma natureza social específica e um processo através dos 

quais as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam” (Vygotsky, 1994, p99). 

O seu humano nasce com certos comportamentos programados, inatos: são os reflexos 

e certas tendências que se incorporam ao que ele vai aprendendo. O que assegura a 

sobrevivência como pessoa, como povo e como espécie é a capacidade de aprender um com 

os outros a partir do ambiente. As formas de aprender são múltiplos: observações, ensaio e 

erro, com ajuda do outro. Toda essa aprendizagem se dá de forma absolutamente natural. 

Sendo assim o único capaz de aprender fora do contexto de utilização do conhecimento. Isso é 

possível devido às capacidades de abstração e de generalização, que lhe permitem 

conhecimentos aprendidos em um contexto a situações são os instrumentos para promover 

essa aprendizagem de forma eficiente, diferente, portanto, das formas naturais de 

aprendizagem. A capacidade de aprender fora da situação de aplicação imediata tem 

vantagens e limites. A grande vantagem é que o ser humano consegue acumular vastos 

conhecimentos e aplicá-los a variadas situações. Essas vantagens são limitadas pela 

capacidade de abstração e generalização das pessoas, bem como pelo diferentes formas como 

as pessoas aprendem. 

Na escola se aprendi num ambiente que não é tão “natural” como o que temos em 

nossa casa ou no bairro onde passamos a infância. A situação escolar é mais lúdica. Os 

assuntos da escola são temas acadêmicos, tais como os detalhes da estrutura e do 

funcionamento de nossa língua materna, a História e as ciências, enfim, diversos temos que 

vão muito além do que se aprendi naturalmente em casa ou na rua. A escola tem a clara 

missão de ensinar assuntos e habilidades que terão valor durante a vida adulta e que 

dificilmente poderiam ser aprendido em outro lugar. Daí  a importância de compreendermos 

adequadamente o processo através do qual aprendemos. 

O processo de aprendizagem possui um forte componente lógico: é resultado de nosso 

sistema sensorial, de nosso cérebro, de nosso sistema nervoso e depende de como interagimos 

com nosso meio ambiente. Ou seja: é um processo que pode ser descrito em seus vários 



 
 

componentes e em suas várias etapas. Além disso, aprendemos assuntos diferentes. 

Aprendemos a escrever e a dançar. Aprendemos vastas quantidades de informação geral. 

Como fazer coisas, como resolver problemas matemáticos, como lidar com as ciências. 

Aprendemos como aprender. Atitudes, hábitos e gestos. Mas da mesma forma quer 

aprendizagem não começa na escola, ela também não termina na escola. 

É importante compreender o modo como as pessoas aprendem e as condições 

necessárias para a aprendizagem, bem como identificar o papel de um professor, por exemplo, 

nesse processo. Estas teorias são importantes porque possibilita a este mestre adquirir 

conhecimentos, atitudes e habilidades que lhe permitirão alcançar melhor os objetivos do 

ensino.  

Na aprendizagem escolar, existem os seguintes elementos centrais, para que o 

desenvolvimento escolar ocorra com sucesso: o aluno, o professor e a situação de 

aprendizagem.  

As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de 

ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem, e tentam 

explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. A 

aprendizagem não seria apenas inteligência e construção de conhecimento, mas, basicamente, 

identificação pessoal e relação através da interação entre as pessoas.  

O fator mais importante de aprendizagem é o que o aluno já sabe. Para ocorrer a 

aprendizagem, conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura 

cognitiva do indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma nova informação ancora-se em 

conceitos ou proposições relevantes preexistentes. 

Deve-se buscar sempre o aprendizado experimental, pois as pessoas aprendem melhor 

aquilo que é necessário. O interesse e a motivação são essenciais para o aprendizado bem 

sucedido. Enfatiza a importância do aspecto interacional do aprendizado. O professor e o 

aluno aparecem como os co-responsáveis pela aprendizagem.  

No processo de ensino, deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em 

cada aprendiz e tentar explorá-las para atingir o objetivo final, que é o aprendizado de 

determinado conteúdo. 

Aprendizagem ocorre em função da atividade, contexto e cultura e ambiente social 

na qual está inserida. O aprendizado é fortemente relacionado com a prática e não pode 

ser dissociado dela. 

 

 



 
 

PRECONDIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM 

 

A aprendizagem depende de fatores gerais e de fatores específicos. Dentre os fatores 

gerais incluí-se as capacidades orgânicas, inatos e as características gerais do ambiente onde 

as pessoas aprendem. Os fatores específicos referem-se a condições concretas e estruturadas 

para promover a aprendizagem como a educação forma e escolar. 

Muitos dos processos de aprendizagem são internos, dependem de nossa carga 

genética e do amadurecimento do sistema nervoso. Mas esses processos são interativos, ou 

seja, a forma como se desenvolvem dependem do meio físico e do ambiente social. Uma 

pessoa pode ter a capacidade inata para falar a língua, mas se não viver com outras pessoas, 

não vai desenvolver essa capacidade e poderá até mesmo perdê-la de forma irremediável. Isso 

também acontece com várias capacidades de perceber sons, imagens, cores, ruídos onde 

identifica situações de perigo ou estratégias de sobrevivência.  

  



 
 

A ESTRUTURA COGNITIVA INTERNA 

 

A estrutura cognitiva interna é o que inferimos que existe na cabeça das pessoas como 

resultado da interação. Atualmente aas teorias de informação e cognição reforçam a 

importância cognitiva de padrões e estruturas como formas de apreensão da realidade. A 

Neurociência vai revelando, progressivamente, o que ocorre na mente à medida que essas 

estruturas vão formando-se onde se localizam fisicamente as células nervosas relacionadas 

com o pensamento e a aprendizagem, o que ocorre com os neurônios durante a fase de 

maturação do cérebro, o papel do lado direito e do lado esquerdo do cérebro na formação e 

integração de conhecimentos e sentimentos, as ramificações e interconexões que vão 

formando-se no cérebro na medida em que a pessoa estabelece relações mais remotas entre 

conhecimentos. O aluno elabora em sua mente essa estrutura interna enquanto vai 

aprendendo. Ele vai desenvolvendo, ampliando e relacionando antigos e novos 

conhecimentos, como resultados de sua experiência de aprender. A estrutura mental que o 

aluno vai desenvolver a estrutura de disciplina a ser ensinada deve ser muito similar para 

facilitar a aprendizagem e para assegurar que o resultado objetivo seja mais robusto e eficaz 

possível. Por exemplo, quando um indivíduo desenvolve uma estrutura de conhecimentos 

frágeis. 

Nesse sentido, as diversas propostas construtivistas se coadunam com paradigmas 

predominantes de psicologia cognitiva. Embora usem um vocabulário próprio tais como 

“construção do conhecimento” (aprende) ou “zona de desenvolvimento proximal” 

(transparência de aprendizagem), o sistema de suas propostas é consistente com o paradigma 

dominante. 

No entanto, existem algumas interpretações de inspiração construtivistas que não se 

coadunam com esse paradigma e que merecem discussão, já que por vezes são amplamente.  

  



 
 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

ELABORANDO UM PLANO DE CURSO 

 

Plano de curso são o currículo de uma disciplina ou curso. Os princípios gerais são os 

mesmos.   O que muda são o público-alvo, os objetivos é o nível de detalhe. Um plano de 

curso tem três públicos-alvo. O primeiro é mais importante é o aluno. 

No inicio de cada ano, o aluno deve receber do professor um plano de curso, tão 

detalhado quanto possível, procurando os principais eventos, atividades e avaliações, bem 

como expectativas (expressos nos objetivos),critérios e outros instruções importantes. 

O segundo é o próprio professor que tem o plano de curso como instrumento de 

planejamento onde lhe permite toma decisões sobre os alunos, conteúdos e estratégias de 

ensino e avaliação, e, sobretudo, preparar aulas e ministrá-las dentro de um propósito, 

estruturas e seqüência lógica didático. Para sua elaboração, o plano deve levar em conta os 

fatores que ocorre na sala de aula para antecipá-los e tomar medidas necessárias para 

promover a aprendizagem dos alunos de forma eficaz. 

O terceiro público alvo e a definição de escola que utiliza o plano em forma de 

acompanhamento do trabalho do professor, bem como para providenciar eventuais 

substituições, caso o professor tenha que se ausentar durante o ano letivo. 

A importância do Planejamento Educacional no contexto escolar, entendendo a função 

importante do papel da escola na formação e no desenvolvimento do homem está no interior 

do texto. 

É o Planejamento Educacional, que vai possibilitar a escola uma organização 

metodológica do conteúdo a ser desenvolvido pelos professores na sala de aula, baseado na 

necessidade e no conhecimento de mundo dos alunos, e assim, visando o crescimento do 

homem dentro da sociedade. 

Na verdade o planejamento está presente em nosso dia-a-dia, mesmo que implícito, 

como o caso da pessoa que, ao acordar pela manhã pensa no seu dia, no que vai acontecer ao 

longo dele. 

No caso, o Planejamento Educacional é um processo de previsão de necessidades dos 

meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar os objetivos concretos 

em prazos determinados e em etapas definidas a partir do conhecimento e da avaliação 

cientifica da situação original.  



 
 

DETALHANDO UM PLANO DE CURSO 

 

O plano de curso de cada professor reflete ou deve refletir as diretrizes e orientações 

do sistema de ensino e da escola onde o professor leciona. Normalmente essas diretrizes estão 

apenas no plano de desenvolvimento da escola ou na sua proposta pedagógica. O plano de 

curso refleti, também, as circunstância da escola, tais como espaço físico, horários, sistema e 

critérios de aceleração, quantidade alunos de classe e características gerais dos alunos, tais 

como idade. Refleti também, embora como base em estimativas globais, a experiência prévia 

do professor na escola, condições relevantes dos alunos, tais como conhecimentos prévios, 

atitudes e motivação que deverão ser objeto diagnóstico mais aprofundado no inicio do ano 

letivo. No plano de curso devem estar prevista oportunidades mais formais de recursos, 

avaliação e recuperação dos alunos. Essas atividades, por sua vez, devem ser objetivos de 

aulas específicas, e, portanto, para serem eficaz, requerem planos de aulas de revisão, de 

avaliação e de recuperação. A elaboração de um plano de curso evolve duas etapas: tomadas 

de divisão e registro do plano. 

Essa primeira etapa se torna muito abrangente pois posso dividi-la seleção de 

conteúdos, dividir unidades e subunidades. Identificar aplicações importantes métodos de 

estilo e ensino e matérias de ensino. 

A seleção é feita com base em diretrizes nacionais e do sistema de ensino sobre 

programas, currículos e parâmetros curriculares, a proposta pedagógica da escola, análise de 

livros didáticos disponíveis. Mas a seleção também levar em conta a experiência anterior da 

escola e do professor com essa disciplina, com esses alunos e com essa série ou ciclo. 

As unidades devem ser organizadas a partir de conceitos, princípios e termos férteis 

que deverão ajudar o aluno a desenvolver estruturas robustas que demonstrem essa 

compreensão adequada da disciplina. Algumas disciplinas possuem estruturas mais robustas, 

que levem a algum tipo mais “natural” de divisão em unidades ou subunidades. Em história 

por exemplo, a cronologia sempre tem um peso importante. Em matemática há certas 

unidades que vêm necessariamente antes de outros. Mas, em outras disciplinas a definição das 

unidades pode ser mais arbitrária como em tópicos gramaticais, que podem ser ensinados em 

diferentes seqüências. Uma forma alternativa de agrupar unidades e por meio de projetos, em 

que um tema ou problema é definido. O tamanho de cada unidade e subunidade deve ser 

compatível com o ano letivo e permitir avaliações compatíveis com o calendário escolar. Os 



 
 

objetivos de cada unidade e subunidades constituem-se normalmente os objetivos que devem 

ser avaliados com freqüência. 

Para cada tema, em cada unidade, o professor deve listar as representações poderosas 

com as quais tem familiaridade, e que ajudando a motivar os alunos e a compreender e 

organizar as informações e conceitos do curso. O professor será mais eficaz ensinando bem 

aquilo que ele sabe, e sabe ensinar bem, do que ensinando grandes quantidades de material 

sem prover modelos, esquemas e representações significativas para os alunos. 

O ensino normalmente deve partir do concreto para o abstrato. Para os vários tópicos 

do programa, o professor deve listar exemplos de contexto de aplicação dos conhecimentos, o 

que deverá ajudar os alunos a aplicar o que aprendem na escola. Quanto mais variado o 

contexto que o professor puder imaginar maior será a probabilidade para a vida real daquilo 

que ele ensina. No ensino por projetos, a estrutura das unidades começa pela identificação de 

problemas interessantes os conteúdos vem depois. Alguns professores, preocupados em 

manter-se atualizados, costumam reelaborar suas representações e exemplos a cada ano. Isso 

as leva a ter que refletir consultar  a literatura de sua área, e a pensar concretamente no grupo 

no grupo de alunos que vai ensinar. 

Para cada unidade ou subunidade, o professor deverá encaminhar e escolher os 

métodos mais congruentes com os objetivos que deseja ensinar e com os quais esteja 

familiarizado. As matérias de ensino normalmente incluem livros didáticos, livros de 

referência, e outros materiais. Nessa etapa, duas considerações práticas devem prevalecer. A 

primeira é escolher materiais compatíveis com a experiência e o estilo do professor é novato e 

relativamente inexperiente, provavelmente se dará melhor com um material mais estruturado. 

Se tiver muita experiência, pode, inclusive, desenvolver alguns materiais e tendo mais 

flexibilidade na escolha de diferentes materiais. A segunda é escolher materiais viáveis, que a 

escola ou os alunos passam afetivamente obter. 

De posse de todos esses elementos, o professor esta pronto para registrar o seu plano 

num documento formal.  

  



 
 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

O supervisor tem uma atuação muito ampla dentro da escola, sua presença é 

fundamental aos que compõem a equipe pedagógica da instituição, sua imagem vem se 

firmando positivamente cada vez mais. Antigamente ele não possuía um campo de atuação e 

sua função era apenas ser fiscal, supervisionando e checando tudo que ocorria nas salas de 

aula. Não se interessava pelos problemas que ocorriam na instituição e tão pouco sabia sobre 

a qualidade do ensino e a didática aplicada pelos professores envolvidos. Não era bem vindo e 

aceito em reuniões de professores por não ser considerado um profissional confiável. 

Ao longo dos anos, diante de várias conquistas o papel do Supervisor atualmente é 

vista como o principal fator para o sucesso e essencial para o crescimento do ambiente 

educacional. O coordenador precisa ter visão, enxergar além do horizonte. Primeiramente esse 

profissional é responsável pelo desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico e por 

colocar essa proposta em ação, não mantendo as propostas resumidas apenas em um papel. 

Para a elaboração do P.P.P (Projeto Políticos Pedagógicos) ele deve observar que seu trabalho 

não se dá isoladamente, assim ele fará um acompanhamento pedagógico com todos que fazem 

a escola, ou seja, pesquisará as dificuldades e necessidades dos docentes, discentes e 

comunidade, com o intuito de solucionar problemas e tendo como objetivo o “por em prática” 

a proposta elaborada e assim a construção do saber realizar-se-á. 

O coordenador em sua atuação na escola, é de agente transformador e agente 

formador, ou seja, sua atuação vai muito além do convívio e relacionamento com os 

professores, significa ser formador ouvinte de opiniões, planejando e pondo em execução o 

dever da escola que é exercer um papel social; e transformador quando está disposto a inovar 

e enfrentar desafios capazes de desencadear um processo de mudança. Assim, as mudanças 

são significativas para toda a comunidade escolar. 

Outra função do coordenador/supervisor é de ser mediador, portanto ele vai facilitar o 

avanço do professor quanto a elaboração da proposta pedagógica e seu planejamento, 

buscando os melhores meios de interação entre os segmentos e estando em plena consciência 

de que sua atuação é de forma política, em prol dos anseios da sociedade. È precisa que tenha 

a humildade de olhar angustias, dificuldades. É necessário que ele tenha um olhar atento a 

perceber as dificuldades do momento e um olhar amplo que venha a projetar os objetivos e 

anseios que deseja alcançar. Ele também precisa saber ouvir antes de julgar, diagnosticar, 

apreciar e avaliar. 



 
 

Tanto o olhar atento, como o ouvir ativo é de extrema importância para que o 

coordenador desenvolva um excelente trabalho junto a equipe de professores pois, agindo 

assim é mais fácil para ele diagnosticar as necessidades existentes. 

Uma das grandes virtudes para a função do supervisor é a capacidade de estar aberto à 

sensibilidade. A sensibilidade nos dá uma leveza ao tão desafiador trabalho de formação, 

portando consideramos a necessidade de desconstruir, conceitos hábitos e atitudes já 

enraizadas. A confiança é importante para por em prática essa construção transformadora e 

libertadora, onde todos se tornem mais humanos. 

A coordenação colabora muito quando é colocada numa postura de formação, não se 

julga pronta só porque tem determinado “poder”, nesse caso cultiva a tão saudável e absoluta 

necessária consciência da incompletude. 

Podemos afirmar que a especificidade da atuação da coordenação pedagógica são os 

processos de aprendizagem, onde quer que ocorram. Enfim, para o trabalho do supervisor 

com o professor dar certo ambos tem que entender que a relação humana se baseia na crença 

da possibilidade do outro e que ninguém é melhor ou superior a ninguém, acreditar que o 

outro pode mudar e o que lhe faltou foi afetiva oportunidade, percepção da necessidade. 

A supervisão escolar, numa primeira fase do seu desenvolvimento, era entendida como 

inspeção no sentido de fiscalização, relacionando-se mais aos aspectos administrativos, como 

por exemplo, condições do prédio escolar, freqüência dos alunos e dos professores. Numa 

segunda fase, a supervisão escolar ficou sendo entendida como orientação imposta aos 

professores para que se tornassem mais eficientes no exercício da sua profissão. Numa 

terceira fase, a supervisão escolar começou a ser entendida como treinamento e como guia, de 

acordo com as necessidades das pessoas implicadas. 

A supervisão escolar moderna passou a ser entendida como orientação profissional e 

assistência, dadas por pessoas competentes em matéria de educação, quando e onde 

necessárias, visando ao aperfeiçoamento da situação total ensino-aprendizagem. Esse conceito 

de supervisão escolar pode ser aplicado a todos os níveis e fases do processo educacional. Ele 

tanto se aplica a técnicas em educação, supervisores e dirigentes, como a professores 

coordenadores pedagógicos. 

A intervenção transformadora na prática social, já se processa há muito tempo, mas o 

seu sentido habitual tem sido o da conservação da prática social existente. A “supervisão 

escolar desejável” é aquela que integra no plano do sistema escolar os educadores que agem 

de forma integrada no plano político e social. É a supervisão escolar que orienta a prática 

educacional de sujeitos politicamente orientados. 



 
 

Há necessidade de agente de supervisão, isto é, supervisores de ensino, professores 

coordenadores pedagógicos, com visão ampla e profunda sobre os problemas educacionais, 

que implica necessariamente vivência, principalmente em docência. São necessários 

profissionais comprometidos com a causa educacional, que além de sólidos conhecimentos 

sobre supervisão, estejam abertos para as descobertas, isto é, longe de se apresentarem 

prontos e acabados, tenham uma atitude de busca permanente.   

  



 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação exerce forte influência sobre que os professores ensinam, sobre o que os 

alunos estudam, conseqüentemente, sobre o que aprendem. Os alunos cujo o professor os 

avaliam de forma consistente e freqüente obtêm melhores resultados. 

Como cidadão, e como professores, esperamos que as pessoas com quem lidamos e, 

também, os nossos alunos logrem determinados desempenho. Por exemplo, queremos que 

nossos médicos saibam diagnosticar corretamente nossos problemas de saúde. Que os 

motoristas dirijam os carros de forma competente e segura. Que nossos alunos sejam 

aprovados em concursos da Receita Federal, do banco do Brasil, da escola profissionalizante 

ou de universidade, ou na entrevista para obter um emprego ou estágio. Obviamente pra que 

isso aconteça, as escolas precisam ensinar e avaliar adequadamente os seus alunos.  

A avaliação está em toda parte e significa varias coisas. Ao falar de avaliação, é 

preciso estabelecer critérios para usar a avaliação com maior freqüência. Numa escola, 

aspectos mais importantes são os aspectos formativos. Portanto, a avaliação deve enfatizar 

esses aspectos. E dentro deles devem procurar avaliar aquisição de competências de nível 

mais elevado e a formação de hábitos e atitudes mais relevantes para escola e para a vida. Pois 

os profissionais da área da educação estão sendo avaliados continuamente de forma direta e 

indireta. 

Diretamente os profissionais são avaliados no seu cotidiano escolar nos quesitos 

assiduidade, participação, dinâmica, conhecimento e principalmente a aprendizagem dos 

alunos. Os exemplos mais comuns e indiretos de avaliar o profissional escolar são as provas 

de ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), SAEB (Sistema Nacional de Avaliação 

Básica) e Provinha Brasil, que tem como objetivo conhecer a realidade das escolas públicas 

brasileiras. 

O SAEB (Sistema Nacional de Avaliação Básica) é a primeira iniciativa brasileira em 

âmbito nacional no sentido de conhecer mais profundamente o nosso sistema educacional. 

Além de coletar dados sobre a qualidade da educação no país, procura conhecer as  condições 

internas e externas que interferem no processo de ensino e aprendizagem, por meio da 

aplicação de questionários de contexto respondido por alunos, professores e diretores, e por 

meio da coleta de formação sobre as condições físicas da escola de recursos de que ela dispõe. 

No entanto percebe-se que o ponto dado a esses tipos de sistema de avaliação muitas 

vezes não trazem melhorias efetiva as escolas. É aplicado por amostragem e abordagem 



 
 

avaliativa, direciona-se mais para os resultados da aprendizagem do que para o processo 

escolar em si. O caráter isolado dos exames  na realidade é o que mais prejudica o processo de 

avaliação pois muitos aspectos que evolvem as instituições de ensino não são apontadas 

durante a execução do programa de avaliação, que tem foco maior na aprendizagem, 

conseqüentemente, deixando que a dinamicidade e a realidade do contexto envolvido não seja 

relevantes durante o programa. 

Desenvolver estudo sobre a avaliação institucional na educação básica leva os agentes 

escolares a reflexão o aperfeiçoamento dos aspectos educacionais. Avaliação pode fornecer 

dados importantes para a construção e efetivação do projeto político-pedagógico da escola, 

servindo ambos para uma melhor definição da identidade autonomia missão e objetivos 

institucionais e a partir de princípios democráticos e participativos.  

Já que a avaliação tem que ser muito delicada, é importante saber escolher o que 

avaliar, quando avaliar e quem avaliar. E é importante saber, sobretudo, como usar a 

informação obtida numa avaliação, para que tenha efeitos gerais para todos os alunos da 

classe. A avaliação deve servir para informar alunos, pais e professores sobre os progressos 

realizados e êxitos alcançados.  

  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredito que essa pós graduação veio somar na minha pessoal e profissional pois 

através do curso e dos conhecimentos adquiridos nesse período irei aprimorar a minha 

vivencia no sistema educacional. Compartilhando coma  comunidade (alunos) e com outros 

profissionais da área. Mas do que isso é o resultado adquirido na prática em projetos que vem 

sendo aprimorados a cada dia e implantados co comprovado sucesso nas salas de aula que 

tenho passado nos últimos dias. E através dessa aprendizagem tenho o privilegio de repassá-

las aos outros. 

Sabendo que o aprender é uma avenida de mão dupla onde nós aprendemos ensinando.  
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