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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS N.4/2014   

                                       POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

(MATEMÁTICA)1 

 

PARADAS PARA AVALIAÇÃO2 

 

1. RODA DE CONVERSA 

 Consiste em: atividade de check list com os alunos. 

 Como Fazer: 

o Os alunos elaboram uma lista (de memória) sobre o que estudaram na unidade; 

o Depois, consultam os assuntos no livro e no caderno para resgatar o que faltou; 

o O professor dá uma ficha com algumas atividades e problemas (cálculo mental, 

estimativa, problemas com operações, uma tabela ou gráfico) para que os alunos 

identifiquem os assuntos estudados; 

o Depois da identificação, os alunos deverão tentar resolver a atividade sozinhos, 

destacando aquilo que precisam de ajuda; 

o O professor deve acompanhar a atividade, registrando à parte suas observações 

(quem conseguiu e quem não conseguiu fazer o quê); 

 Considerações adicionais: 

o Essa é uma boa hora para rever os principais conceitos estudados, e propor novas 

atividades com fins de recuperação. 

 

2. LISTA DE PROBLEMAS 

 Consiste em: organização de lista de problemas com diferentes proposições de trabalho. 

 Como fazer: 

o O professor deverá organizar uma lista de problemas que envolva noções, conceitos 

e procedimentos; 

                                                           
1 Essas estratégias podem ser aplicadas em outras áreas do conhecimento. 
2 Sugestões extraídas de: SMOLE, Katia Cristina Stocco. Orientações ao professor - 4º ano – In: Saber 
matemática. São Paulo: FTD, 2008. 
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o Depois, organiza a turma em duplas para resolver a lista; 

o Deve orientá-los a sinalizar as dúvidas ou dificuldades que sentiram; 

o O professor deve recolher a lista e fazer análise das dúvidas, avanços, e outros 

aspectos que detectou; 

o Posteriormente, faz a devolução da lista e propõe correção coletiva, onde fará as 

devidas intervenções. 

 

3. ESTAÇÕES DE TRABALHO (CANTOS PARA O TRABALHO DIVERSIFICADO) 

 Consiste em: atividades de trabalho em grupos para auxiliar no atendimento às diferenças 

no ritmo de aprendizagem dos alunos e no trato com diferentes naturezas didáticas, 

conforme necessidade da turma; 

 Como fazer: 

o Organizar a turma em pequenos grupos; 

o Explicar o objetivo do trabalho e seus procedimentos. Ex: Vai circular em todas as 

estações de trabalho. Cada estação de trabalho precisa de identificação, exemplo: 

estação de geometria, estação das operações, etc. As crianças precisam ser 

orientadas a começar pela estação que envolvem o assunto que tem mais 

dificuldades, elas também podem consultar livros, cadernos e colegas se sentirem 

necessidade. Ao concluir a atividade o professor precisa sentar com a turma para 

avaliar a experiência, anotando o que foi bom, o que precisa ser aperfeiçoado, fazer 

novos combinados e repetir o processo. 

 Considerações adicionais sobre as estações de trabalho: 

o Planejar esse trabalho para um dia específico da semana; 

o Cada estação tem sua proposição de atividade conforme avaliação do professor; 

o Os alunos podem ser indicados para uma estação ou podem escolher; 

o As atividades da estação podem ser de caráter: revisão, retomada de um conceito ou 

aprofundamento de um assunto já trabalhado; 

o Cada estação pode durar 40 minutos á uma hora. Se houver rodízio entre os alunos, 

haverá necessidade de mais tempo; 

o As atividades precisam ser avaliadas no tempo previsto; 

o Os alunos devem ser agrupados por necessidade; 

o São pequenas atividades; 

o O professor precisa fazer seus registros pessoais para fins de planejamento e 

intervenção docente. 
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4. CAIXA DE DÚVIDAS 

 Consiste em: Tira dúvidas individuais e coletivas 

 Como fazer: 

o O professor providencia um caixa com tampa, na qual, no final da aula ou de uma 

semana os alunos deixam registradas suas dúvidas sobre o que foi estudado; 

o A caixa também pode ser arrumada (customizada )pela turma; 

o O professor recolhe as dúvidas ou no final da aula vai tirando as mesmas; 

o Deve-se combinar com a turma que se a dúvida puder ajudar a turma toda será 

socializada. Se for algo particular e específico, o professor faz o atendimento 

individual; 

o O professor pode juntar as dúvidas da semana em uma lista e preparar atividades de 

classe ou casa. 

 

5. FICHA EM DOIS TEMPOS 

 Em que consiste: Protocolo de atividades 

 Como fazer: 

o O professor prepara uma ficha de problemas e atividades com os principais assuntos, 

mas com no máximo seis propostas; 

o Os alunos devem responder individualmente; 

o O professor recolhe as fichas e avisa quando vai devolver para que eles refaçam o 

que acham que não acertaram; 

o O professor lê e analisa cada ficha, mas não faz marcação nas fichas dos alunos. No 

dia combinado o professor anexa uma ou duas folhas em branco à ficha já resolvida, 

explicando que não podem restaurar ou rasurar o que fizeram; 

o Se o aluno desejar modificar algo, deverá fazer isso na folha em branco. Feita a 

revisão, o professor recolhe para correção definitiva; 

o Na devolução final é preciso conversar com os alunos sobre a importância de revisão, 

do erro e como fazer para tirar as dúvidas que ficaram. 

 

6. AUTOMONITORAMENTO DAS TAREFAS 

 Consiste em: Procedimento de autorregulação da aprendizagem.  

 Como fazer: 

o A ideia é que os alunos anotem as atividades que realizaram no mês e possam 

cumprir tarefas mínimas, tarefas de ampliação e tarefas de reforço para alguma 

dificuldade pessoal.  
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o O professor deverá combinar com os alunos que haverá tarefas: obrigatórias 

(mínimas) e opcionais (ampliação e reforço). 

o No início da quinzena o professor entrega a ficha para os alunos na qual estes 

anotam diariamente as atividades feitas.  

o Ao final do período, os alunos deverão fechar uma avaliação de seu trabalho e de sua 

aprendizagem. 

Exemplo de ficha: 

Nome: Período: De  __________  a______________/________ 

Data 
Noção envolvida 

Conteúdo/Temática 

Nome da 

atividade 

Tipo O que eu 

aprendi 

O que foi 

difícil Mínima Ampliação Reforço 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

O quanto eu aprendi: 

O quanto eu me empenhei: 

Posso/Preciso melhorar: 

Preciso de ajuda: 

 


