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PARECER CME/CE Nº 11/2021 
APROVADO EM 10/11/2021 
 

Manifesta-se com relação à avaliação 
das crianças e estudantes das escolas 
pertencentes ao Sistema Municipal de 
Educação, no município de Portão.  
 

 
 

 
I. RELATÓRIO 

 

1. Histórico 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTÃO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e com fundamento no art. 211 da 

Constituição Federal (CF), nos artigos 8º e 11, inciso III e IV, da Lei Federal de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394/1996) e Leis 

Municipais nºs 2.714/2018 e 2.718/2018, pronuncia-se com relação a avaliação 

das crianças e estudantes, das escolas pertencentes ao Sistema Municipal de 

Educação de Portão, levando em consideração o período de pandemia que 

ainda vivemos e recomendações do Conselho Nacional de Educação- CNE.  

 

 CONSIDERANDO:  

 - a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88); 

 

- o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990; 

 

- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9.394/1996; 

- a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que “Estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 
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pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e 

altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. ” 

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº11 de 07 de julho de 

2020, que trata das Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da 

Pandemia;  

- a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que “Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei 

nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes 

escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado 

de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de março de 

2020”.  

- a garantia aos direitos de aprendizagem; 

 

- os prejuízos sinalizados pela sociedade brasileira de pediatria à saúde mental 

e física das crianças e dos adolescentes com o fechamento das escolas no ano 

de 2020; 

 

- o Documento Orientador Curricular - Território de Portão que traz as 

concepções, objetivos de aprendizagem, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nos diferentes anos e etapas da educação básica no município;  

 

- a Resolução CME/CE nº04/2020 que “Orienta a conclusão do Ano Letivo de 

2020 para as escolas do Sistema Municipal de Educação de Portão, em 

virtude da suspensão das aulas presenciais motivada pela pandemia do 

novo Coronavírus - COVID-19 e fixa normas para o Ano Letivo de 2021”. 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua Ivoti, 101/ Centro- CEP: 93180-000 

Fone: (51) 3500-4269- Ramal: 269 
cmeducacao@portao.rs.gov.br 

 

 
 

Parecer CME/CE nº11, aprovado em 10 de novembro de 2021.                        3 
 
 

2. Análise da Matéria 

 
Há um tipo de educação que tem por objetivo 
produzir conhecimentos para transformar o mundo, 
interferir no mundo, que é a educação científica. Mas, 
há uma educação – e é isso o que chamo realmente 
de educação – na qual o objetivo não é fazer 
nenhuma transformação no mundo, é transformar as 
pessoas! 

Rubem Alves 
 

 

Desde a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 1996), 

o tema da avaliação está na pauta da produção acadêmica, de escolas e 

professores e, nesse momento, passado um longo período de distanciamento 

social, onde foi necessária a implementação do Ensino Remoto Emergencial, 

as medidas pedagógicas de avaliação devem, mais do que nunca, ser 

discutidas e repensadas. 

Consta em seu Artigo 24, parágrafo V que a verificação do rendimento 

escolar deverá atender ao critério de: avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais. 

Temos também, na BNCC, clara referência à Avaliação: cabe, às redes 

e às escolas, na (re) formulação de seus Currículos “construir e aplicar 

procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem 

em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais 

registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos 

professores e dos alunos”. 

Avaliar compreende relacionar acontecimentos 
metodológicos cotidianos com o desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças e estudantes. Um professor 
que trabalha em suas aulas com o desenvolvimento da 
reflexão, da ação e dos diversos posicionamentos 
deverá avaliar a partir desta lógica (DOCPT- p.45). 
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A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a 

situação de aprendizagem de cada criança e estudante, em relação à 

programação curricular. A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou o 

processo, mas deve como prática de investigação, interrogar a relação ensino -  

aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as 

dificuldades de uma forma dialógica. Toda resposta ao processo de 

aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por mostrar os 

conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de 

partida, para um recomeço possibilitando novas tomadas de decisões. 

Para Jussara Hoffmann (1993, p. 32, grifo do autor) “a avaliação é a 

reflexão transformada em ação, não podendo ser estática nem ter caráter 

sensitivo e classificatório”. 

[...] e valor envolve pessoa. Avaliação é, 
fundamentalmente, acompanhamento do 
desenvolvimento do aluno no processo de construção do 
conhecimento. O professor precisa caminhar junto com o 
educando, passo a passo, durante todo o caminho da 
aprendizagem. (HOFFMANN 1993, p. 32, grifo do autor). 

 
 
  

Mesmo dentro de um contexto tão diferente, há três intenções da 

avaliação de aprendizagem que não mudam entre o presencial e o virtual. São 

elas: 

● Intenção do diagnóstico: seja qual for o meio pelo qual isso acontece, o 

objetivo da avaliação diagnóstica é sempre o mesmo: identificar os 

conteúdos e o conhecimento dos estudantes para que o professor 

melhore o processo de ensino-aprendizagem. 

● Intenção formativa: os processos seguidos no aprendizado para ajudar 

os estudantes a alcançarem seus objetivos ou as competências 

esperadas também devem ser mantidos em todos os meios possíveis. 
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● Intenção somativa: por fim, pensar em como o estudante ficará depois 

do período escolar, ou seja, de que maneira o que se aprendeu 

interferirá na prática em sua vida. 

Estamos vivenciando tempos de incerteza e de muitos desafios, mas é 

fundamental não deixarmos nenhum estudante para trás e encontrar novos 

caminhos para minimizar os impactos e danos na educação. 

Explorar caminhos que possibilitem recriar a escola, pautada no 

compromisso de promover uma educação de qualidade para todos, que se 

expressam em novos modos de ocupação do espaço e do tempo escolar, é o 

desafio que se coloca em tempos de Covid-19. 

 

[...] pensar em desenvolver uma nova postura avaliativa 
requer desconstruir e reconstruir a concepção e a prática 
de avaliação. Isto remete a uma reflexão em torno de 
algumas questões básicas que constituem a 
compreensão epistemológica e pedagógica do conceber 
e do fazer avaliativo. Tais questões estão associadas 
com: Para que avaliar?  O que avaliar?  Quando avaliar? 
Como avaliar e o que fazer com os resultados da 
avaliação?  O domínio dessas perguntas contribui para 
promover mudanças consistentes, sistemáticas e 
intencionais nas formas de avaliar (MONTEIRO; 
SANTOS, p. 28, 2019). 

 

A avaliação deve ser contemplada como atividade meio e não como fim. 

Dever ser reconhecida como parte do processo educativo em favor da 

aprendizagem e não como mecanismo de punição. 

Compreender a avaliação na educação infantil como norteadora do 

processo de aprendizagem das crianças, acompanhando suas trajetórias, 

considerando suas transformações e suas potencialidades cognitivas. Deste 

modo é preciso oportunizar práticas desafiadoras e provocativas. Além disso, 

o/a educador/educadora necessita ter a sensibilidade de entender as 

transformações sociais que estas crianças passaram nesse período de 

pandemia levando em conta no processo avaliativo à sociabilidade e a (re) 

inserção no ambiente escolar. A avaliação poderá dar-se por meio de portfólio, 

em que acompanha o desenvolvimento da criança bem como através de 
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documento descritivo.  Importante destacar que o portfólio não deve se resumir 

em uma coleta de trabalhos, mas que seja possível identificar através dele os 

avanços, as mudanças conceituais, as novas formas de pensar, fazer e se 

expressar da criança durante o período proposto.    

O papel do professor enquanto avaliador/ mediador das crianças é 

fundamental para uma avaliação significativa. Deste modo deve proporcionar 

um ambiente interativo e acolhedor, valorizar a diversidade de interesses 

respeitando suas identidades socioculturais, promover atitudes investigativas 

através das reações das crianças no seu dia a dia.  O registro por meio de 

fotos e vídeos também contribui no processo avaliativo e ratifica o processo 

pedagógico desenvolvido com as crianças.  

Um ponto relevante e que colabora na avaliação são anotações diárias 

feitas pelo professor observando aspectos individuais, como método de reunir 

dados que embasam seu planejamento, a reorganização do espaço quando 

necessário e compilação significativa de dados sobre as crianças que em uma 

avaliação futura pode passar despercebida.  

Vale ressaltar que se faz necessário que a criança esteja em contato 

com um ambiente que favoreça a aprendizagem, que seja sempre respeitado o 

seu tempo, em especial nesse período de pandemia.  

 

(…) Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que 
olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que 
pensa (Emília Ferreiro) 

 

Desta maneira, o CME/Portão, juntamente com a sua Comissão de Ensino 

Fundamental, destacam acerca da avaliação: 

 Conhecer o desempenho de cada estudante, como forma de identificar 

suas potencialidades e necessidades. 

 Construir um diagnóstico das hipóteses e níveis de desempenho, tendo 

como base os direitos de aprendizagem de cada ano no Ciclo de 

Alfabetização. 

  Orientar o planejamento e as práticas pedagógicas em sala de aula. 
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  Olhar para os estudantes em suas potencialidades, em seus diferentes 

modos de aprender, em seus diversos ritmos, como processos 

subjetivos e não mais em suas carências; crianças consumidoras e 

também produtoras críticas de cultura, sujeitos de direitos – neste caso, 

direito de serem falantes/ ouvintes, leitoras/ escritoras, autônomas e 

autorais. (MEC, 2011, p.19). 

 Oportunizar aos estudantes diferentes estratégias em que possam 

demonstrar através dessas a construção e produção de seus 

conhecimentos.  

 Incentivar os educandos a estarem em busca de aprimoramento pessoal 

(ser), cognitivo e profissional. (Projeto de Vida da BNCC) 

  

Avaliar considerando o conhecimento prévio dos estudantes, 

trabalhando em grupos, seminários, jogos, estudo do meio e experimentação. 

Incentivar que os estudantes possam expressar suas ideias, seus 

conhecimentos de maneira descritiva que lhes remetam a aprendizagens 

significativas.  

Sabemos das dificuldades e desafios com relação à avaliação escolar, 

por isso, o CME/Portão entende sobre o papel fundamental que todos os 

nossos professores e professoras têm desempenhado neste período atípico em 

nossa educação. Queremos aqui, agradecer pelo comprometimento e 

seriedade com que tem desenvolvido suas atividades pedagógicas, onde 

reforçamos da sensibilidade e das ações que buscam entender o processo do 

ensino-aprendizagem como contínuo, em especial nos anos de 2020, 2021, 

2022 e 2023.  

A avaliação é, sem dúvida, uma prática naturalmente presente no 

cotidiano do professor e, portanto, algo inerente ao papel de atuação de todo 

profissional da educação, em qualquer que seja o nível em que ele atua. Neste 

sentido, reforçamos sobre a formação continuada, visando a discussão sobre o 

papel do ato de avaliar, principalmente nos próximos anos letivos que seguem, 
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onde o trabalho pedagógico deverá minimizar os impactos que ocorrem nas 

aprendizagens de todas as crianças e estudantes do nosso Território de 

Portão.  

Destacamos a importância do educador no processo avaliativo, do seu 

compromisso com a aprendizagem e desenvolvimento de todos. Como parte 

do processo, é importante ocorrer a acolhida de cada estudante, dialogar com 

as famílias, planejar com os colegas, partilhar dúvidas, angústias e 

descobertas.  

Que os educadores possam cultivar em seus estudantes: humildade, 

respeito, amizades, alegria e entusiasmo, incentivando o estudo e a pesquisa, 

através de um trabalho coletivo, acreditando que todos podem aprender.   

Com o passar do tempo, quando pensamos na perspectiva da Educação 

Inclusiva, cabe ressaltar a complexidade trazida por este novo contexto e as 

lacunas que podem ter se formado no aprendizado, diante das barreiras para a 

plena participação dos estudantes, público alvo da Educação Especial, nas 

aulas não presenciais.   

É importante que no período de avaliação, se leve em consideração a 

flexibilidade neste processo durante o período de pós- pandemia, com base 

nas habilidades essenciais construídas para cada etapa da educação básica, 

assim como nas necessidades individuais de cada estudante. 

Sendo assim, é preciso levar em conta as possibilidades, 

potencialidades e necessidades dos estudantes, considerando cada sujeito 

como único e tendo um olhar para o seu desenvolvimento e as adaptações 

que foram propostas no decorrer do ano letivo. É necessário analisar seu 

currículo adaptado (Adaptação Curricular Individualizada) para a avaliação, as 

atividades que foram propostas de forma adaptada ou flexibilizadas e os 

recursos que foram utilizados de forma a tornar o currículo acessível. 

Além de diagnosticar, a avaliação tem a função de propiciar a 

autocompreensão do nível e das condições em que se encontram tanto o 

educando quanto o educador. Esse reconhecimento do limite e da amplitude 
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de onde se está possibilita uma motivação e a consequente contribuição tanto 

para auxílio quanto para o aprofundamento da aprendizagem. 

Conduzir a avaliação nesse contexto implica reflexão crítica sobre a 

prática, no sentido de diagnosticar seus avanços e dificuldades e de 

possibilitar uma tomada de decisões sobre as iniciativas cabíveis. “Portanto, 

avaliar não é apenas constatar, mas, sobretudo analisar, interpretar, tomar 

decisões e reorganizar o ensino" (SILVA, 2002). 

Esse contexto nos leva a concluir que, sendo a avaliação um meio 

imprescindível para a aprendizagem, o processo educativo deve apontar para 

a construção de uma prática avaliativa qualitativamente mais significativa, 

comprometida com a aprendizagem e, consequentemente, com o crescimento 

pessoal e intelectual do educando. Nesse sentido, ela deve ser entendida 

como processo integrado com todas as outras atividades desenvolvidas pelo 

educando, as quais subsidiam a sua aprendizagem. 

“A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar 

caminhos para melhorar a aprendizagem” Jussara Hoffmann. 

 
 

3. CONCLUSÃO 

 

Claro que há respostas certas e erradas. O equívoco 
está em ensinar ao aluno que é disto que a ciência, o 
saber, a vida são feitos. E com isto, ao aprender as 
respostas certas, os alunos desaprendem a arte de se 
aventurar e de errar, sem saber que, para uma resposta 
certa, milhares de tentativas erradas devem ser feitas. 
Espero que haja um dia em que os alunos serão 
avaliados também pela ousadia de seus voos... Pois isto 
também é conhecimento. 

Rubem Alves 

 

 O CME/Portão desde o início da pandemia da COVID-19 vem tratando 

com muito respeito às particularidades de cada instituição escolar, prezando 

pelos direitos de cada criança e estudante do SME/Portão, principalmente para 

aqueles/as que mais necessitam do olhar atento dos órgãos de controle.  
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Com fundamento nas normativas expostas neste Parecer, nas 

informações e contextualização histórica, o Conselho Municipal de Educação 

propõe:  

I - a realização de avaliações formativas e diagnósticas de cada criança e 

estudante por meio da observação do desenvolvimento em relação aos 

objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com 

as atividades pedagógicas não presenciais e presenciais, identificando 

assim as lacunas de aprendizagem; 

II - observar os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica 

elaborados pelas mantenedoras em conjunto com suas mantidas, sejam 

elas públicas ou privadas, considerando as especificidades do currículo 

proposto pelas respectivas redes ou escolas; 

III - garantir critérios e mecanismos de avaliação contínua ao longo dos 

anos letivos de 2021 e 2022, considerando os objetivos de aprendizagem 

efetivamente cumpridos pelas escolas, de modo a minimizar a retenção e o 

abandono escolar; 

 IV - priorizar a avaliação de competências e habilidades, alinhadas à 

BNCC, ao RCG e ao Documento Orientador Curricular do Território de 

Portão/RS: Princípios e Concepções desdobradas nos Projetos Políticos-

pedagógicos, com ênfase em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, 

comunicação e solução de problemas, projetos de pesquisa para um grupo 

de estudantes, avaliação da leitura de livros indicados no período de 

isolamento, entre outras possibilidades; 

V - priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, como também na transição para os 

anos finais;  

VI - utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica para 

orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial ou não 

presencial, promovida em cada escola, conforme critérios definidos pelos 
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gestores escolares de acordo com o seu replanejamento pedagógico e 

curricular no retorno às atividades presenciais; e 

VII - garantir que o resultado final: aprovação ou reprovação, seja a 

partir das análises e registros individuais de acompanhamento de 

cada estudante, levando em consideração o contexto e o seu 

desenvolvimento ao longo do ano. A escola precisa ter o registro de 

todo o acompanhamento de cada estudante, bem como da busca ativa 

e comunicação com a família.     

 

O CME apresenta o presente Parecer, solicita posicionamento favorável 

do Colegiado, e indica remessa de cópia às mantenedoras e suas mantidas. 

Casos omissos, que surgirem, serão tratados pelo Conselho Municipal de 

Educação do Município de Portão.  

Portão, 10 de novembro de 2021. 

 

 

Aprovado por unanimidade, em sessão ordinária on-line, realizada no dia 10 de 

novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Fabiana Machado 
Presidente CME/Portão 
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