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OBJETIVOS DA DISCIPLINA/ATIVIDADE:
GERAL:
- Compreender a avaliação educacional como uma prática social que condiciona as dinâmicas
escolares sendo simultaneamente por elas condicionada.
ESPECÍFICOS:
- Refletir sobre as relações existentes entre a avaliação escolar – considerando seus instrumentos e
procedimentos –, os processos de aprendizagem – em suas dimensões individual e coletiva –, a
dinâmica sócio-cultural e os movimentos de diferenciação escolar e social.
- Problematizar os processos escolares de tradução da diferença como desigualdade.
- Indagar as relações existentes entre a dinâmica de avaliação instaurada, a atribuição de valores aos
sujeitos e a construção dos resultados escolares.
- Analisar práticas de avaliação realizadas na perspectiva de democratização do processo
ensino/aprendizagem no cotidiano escolar, inscrita no processo de emancipação social.
DESCRIÇÃO DA EMENTA:
Avaliação educacional numa perspectiva crítica. Pressupostos epistemológicos e vertentes teóricometodológicas da avaliação educacional. A construção coletiva de uma prática avaliativa democrática
sob uma ótica de emancipação. O papel da avaliação na construção do sucesso/fracasso escolar e suas
interfaces com outras práticas sociais. Processos de avaliação educacional nas esferas macro e micro.
A avaliação como instrumento de reflexão na ação e a formação do(a) professor(a).
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