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EMENTA

Conceito de avaliação. A avaliação como um recurso classificatório e excludente. A avaliação como recurso 
diagnóstico e contínuo. Condições culturais e escolares da prática da avaliação. Avaliação medidora e avaliação 
mediadora. Conteúdo e forma da avaliação. 

OBJETIVOS
1) Analisar as concepções sobre avaliação;
2) Discutir sobre a prática da avaliação como um recurso classificatório e  excludente;
3) Abordar a avaliação como recurso diagnóstico e contínuo;
4) Estudar as condições culturais e escolares da prática da avaliação;
5) Abordar possibilidades da passagem da avaliação medidora para a avaliação mediadora;     
6) Abordar aspectos referentes ao conteúdo e forma da avaliação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos conceituais de avaliação

a) Professores e avaliação
b) Alunos e avaliação
c) Planos de ensino e avaliação
d) O que seria uma avaliação?

2. Avaliação como exclusão
a) Avaliação como atividade meritocrática
b) Estigmas e exclusões
c) Classificações estabelecidas pela avaliação

3. Avaliação diagnóstica e contínua
a) O que é uma avaliação diagnóstica
b) O que é uma avaliação contínua
c) Medidas pedagógicas e práticas a partir de uma avaliação diagnóstica e contínua

4. Avaliação medidora e avaliação mediadora
a) A avaliação como elemento medidor e quantitativo
b) A avaliação como elemento mediador e qualitativo
c) Possibilidades de integração entre teste, prova e avaliação mediadora e qualitativa

METODOLOGIA DE ENSINO
1) Análise e discussão de textos;
2) trabalhos em grupo e individuais;
3) seminários;
4) aulas expositivas;
5) pesquisa e análise de vivências escolares.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1) Trabalhos em sala: 20 pontos 

2) Elaboração e realização de pesquisa na escola: 40 pontos

3) Relatório final: 40 pontos

Obs.: Caso não obtenha o mínimo necessário para aprovação, o estudante poderá reapresentar o relatório 
final revisado, dentro do prazo estipulado pela professora, tendo esse novo relatório efeito de avaliação 
substitutiva.  
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