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ORIENTAÇÃO DIDÁTICA n. 8/2014 

PROTOCOLO PARA ACOMPANHAMENTO E CORREÇÃO DE ATIVIDADES DOS ESTUDANTES 

 

1 PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO E CORREÇÃO DE ATIVIDADES 

A correção das atividades escolares (orais e escritas/ individuais e coletivas/ classe e 

casa, é um procedimento comum e necessário ao processo de acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem do estudante.  

Na educação básica, tal procedimento é parte da rotina do trabalho pedagógico, mas 

pouco tem sido objeto de reflexão. Precisamos sempre nos perguntar: por que passo atividades 

para os estudantes? Qual o seu propósito? Esse propósito é coerente com a formação desejada? 

Tem em sido alcançado? Posso avançar em quê? O que está bom? O que pensam os pais e 

estudantes sobre tais atividades? Quantas atividades devo realizar diariamente? Como corrigi-

las? O que fazer com aqueles que costumeiramente não trazem suas atividades feitas? 

Pensando nessas questões elaboramos essas orientações didáticas. Bom uso e boas 

reflexões! 

 

2 PRIMEIRAS QUESTÕES E DEFINIÇÕES 

 Na tentativa de dar segurança a você, docente, estamos propondo os seguintes 

procedimentos para acompanhamento e avaliação das atividades escolares. 

Que atividades deverão ser corrigidas? 

 Todas as tarefas solicitadas. As de classe e as de casa. Algumas serão corrigidas em sala 

com os estudantes e outras, fora dela. 

Como corrigir e quando corrigir? 

 Cada docente deverá pensar em momentos diversificados de correção envolvendo: 

autocorreção e correção compartilhada. 

 Cada docente deverá inserir em sua rotina semanal 2 horários para correção, 

compartilhados com a turma. Isso quer dizer que nem todas as atividades precisam ser 

corrigidas oralmente em sala. 
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 Lembrem-se de registrar no livro, caderno ou folha a data em que a correção foi 

realizada. Isso ajuda no acompanhamento familiar. 

Quem fará as correções individuais? 

 As monitoras auxiliarão e serão orientadas na correção das atividades de: Ciências, 

Religião, História, Geografia e Arte. 

 As docentes acompanharão e corrigirão pessoalmente as atividades de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 Todas as atividades precisam ser acompanhadas pelas docentes que são as responsáveis 

pelos processos de ensino e aprendizagem. 

Que tarefas serão corrigidas em sala de modo compartilhado com os estudantes? 

 Aquelas que demandarem algum tipo de complexidade; 

 Aquelas que servirão como estratégias de recuperação de aprendizagem; 

 Aquelas que possibilitarão o compartilhamento de modos diferentes de pensar e fazer 

dos estudantes; 

 Aquelas que implicarem em resolução de problemas. 

Como serão realizadas as correções das atividades? 

 Opção 1: com uso de legenda elaborada conjuntamente com a turma para que seja 

legítimo o processo e dentro da compreensão de cada faixa etária e que o estudante se 

habitue a fazer a conferência de seu processo de aprendizagem. Exemplos: 

o Exemplo 1: 

 Resposta incorreta/ é preciso refazer 

 Resposta incompleta/ é preciso completar 

 Questão sem resposta/ me procure para tiramos a dúvida 

o Exemplo 2 (para língua portuguesa): 

 Uso de letra inicial 

 Troca de letras 

 Segmentação 

 Uso de ponto 
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 Estamos sugerindo que não sejam utilizadas letras ou números na legenda para não dar 

conotação de aferição por nota ou conceito. 

 O símbolo da legenda deverá ser colocado ao lado do enunciado da atividade. Desse 

modo, a criança precisará fazer o processo de automonitoramento. Por isso, cada 

docente precisa adaptar a orientação para o seu grupo em particular. 

 A legenda de correção precisa estar assegurada para a turma em algum lugar visível. 

Para os pais deverá ser feita a comunicação e o registro.  

Lembretes sobre o uso do caderno: 

 Quando houver solicitação para que o estudante faça a atividade no caderno, oriente-o 

para deixar regularmente um espaço a mais para as correções que sejam necessárias. 

Isso dará mais sentido ao processo de reflexão sobre o que ele registra no caderno. 

 Se necessário, trabalhe no quadro quadriculado. 

Que tipo de devolução se faz nos livros, cadernos e folhas? 

 Aquelas que dizem respeito à aprendizagem dos estudantes ( esfera de desempenho). 

Isso quer dizer que não cabe expressões como: Você é lindo! Amo você! Você é especial! 

Com qual instrumento devo corrigir: lápis ou caneta? De qual cor? 

 Os livros devem ter os registros feitos a lápis para posterior aproveitamento da família. 

 Nos cadernos e folhas as correções podem ser realizadas com caneta. Por conta das 

críticas feitas à cor vermelha, pode-se optar por caneta rosa, verde, preta, etc.  

Sobre as folhas avulsas (tipo xerox): 

 Deverão ser utilizadas com moderação tendo em vista que os estudantes possuem livros 

(não são poucos) e cadernos (precisam ser mais utilizados). 

 Só tem sentido seu uso se for uma proposição muito diferente e agregadora do que tem 

sido apresentada nos livros. 

 Precisam apresentar as devidas referências quando não for da autoria docente. 

 

3 O USO DO PROTOCOLO 

 O protocolo terá a finalidade de acompanhamento e registro, assim como memória e 

encaminhamentos para replanejamento docente. 
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 Estamos sugerindo duas opções (nos apêndices). Outras podem ser construídas e 

compartilhadas. Na seção FICA O QUE SIGNIFICA, a docente e/ou monitora fará pequenas 

anotações no que se refere a: 

 A destacar: percepções positivas sobre o desempenho de um ou mais estudante, da 

turma em geral, do próprio resultado da atividade em questão; 

 A (re) considerar: percepções e registros que merecerão atenção. Por exemplo: uma 

questão que muitos estudantes tiveram dificuldade de responder ou que deixaram sem 

resposta; 

 Encaminhamentos: mediação necessária para o avanço da turma. Exemplo: algumas 

atividades deverão ser novamente aplicadas e corrigidas, outras serão levadas para a 

sala e compartilhadas com toda a turma, algumas darão espaço para novas intervenções 

didáticas, etc. 
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OPÇÃO 1 ( um protocolo para cada semana que agrega várias áreas do conhecimento) 

PROTOCOLO DE CORREÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES 

Série/turma: __________________________________________________________ Docente:____________________________________________________ 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

DATA  TIPO DE 
ATIVIDADE 

FICA O QUE SIGNIFICA 

A destacar... A (re)considerar... Encaminhamentos ... 

  □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

  □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

  □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

  □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

 

 

 



 
Faculdade Adventista da Bahia 

Assessoria Pedagógica 
BR-101, km 197, Capoeiruçu – Caixa Postal 18 – Cachoeira BA 

CEP: 44.300-000 – Brasil  
e-mail: selcr25@gmail.com 

 

 6 

OPÇÃO 2 ( um protocolo para cada área de conhecimento) 

PROTOCOLO DE CORREÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES 

Série/turma: ___________________ Área do conhecimento: __________________________________ 

DATA  TIPO DE 
ATIVIDADE 

FICA O QUE SIGNIFICA 

A destacar... A (re)considerar... Encaminhamentos ... 

 □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

 □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

 □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 

 
 
 

  

 □ Caderno 
□ Folha avulsa 
□ Livro 
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OPÇÃO 3 ( um protocolo para cada área de conhecimento contendo frequência de entrega) 

PROTOCOLO DE CORREÇÃO DE ATIVIDADES DE CASA 

Série/turma: ___________________ Área do conhecimento: __________________________________ 

LEGENDA: C- completa   IN –incompleta   AT – entregue com atraso   N – não entregue 

NOMES DOS ESTUDANTES TAREFAS DE CASA 

1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

 

 

 


