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Introdução: Este trabalho consiste no Projeto Integrador das alunas do 8° período de
pedagogia, cuja temática é a educação de jovens e adultos. Esta modalidade de ensino
possibilita às pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional, de
concluírem seus estudos nos ensinos fundamental e médio. As atividades foram
realizadas na Escola Municipal Raimunda Coura de Barcellos, na cidade de Cel.
Fabriciano que atende Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos - Supletivo, e
Ensino Fundamental (Anos Iniciais). O tema abordado está ligado a avaliação
diagnóstica; espera-se dessa forma, problematizar as avaliações que resultam somente
na classificação de resultados. Objetivo: Propiciar reflexões sobre as várias
possibilidades de avaliação, de forma que o processo de
aprendizagem dos alunos não concentre somente na avaliação diagnóstica.
Metodologia: O processo de realização do trabalho contou-se num primeiro momento,
em identificar as
questões problemas que a escola apresenta, sendo feito entrevistas e aplicação de
questionários. Após a identificação do problema, foi realizado pesquisas bibliográficas
para
nortear o desenvolvimento e elaboração de propostas visando o processo de avaliação
da
escola. Assim, foi proposto para conclusão desse projeto, uma intervenção, de forma a
adequar o processo avaliativo, não somente a questões quantitativas, mas, também,
qualitativas. A oficina de avaliação da aprendizagem teve o intuito de apresentar aos
professores algumas concepções, abordagens teóricas e instrumentos relativos ao
processo de
avaliação. Resultados: Tendo em vista que ainda não foi feita a aplicação, os
resultados são parciais. Entretanto,
espera-se com a realização da oficina, que ela seja realizada de uma forma respeitosa e
solidária, a partir de uma intervenção para um possível avanço no processo de
avaliação da
escola. Tem-se em conta, que ao utilizar-se da avaliação diagnóstica será possível
identificar
com antecedência pontos que necessitam ser trabalhados para a melhoria no processo
de
ensino aprendizagem do (a) aluno (a). A avaliação não é um método punitivo e que se
resume
a classificação pelo resultado obtido, mas sim, uma forma da escola buscar constantes
melhorias nas metodologias. Considera-se que a partir da sondagem desse processo, é
possível desenvolver métodos que possam auxiliar os (as) alunos (as) em dificuldades
que
apresentam, resultando em uma participação mais efetiva durante as atividades
desenvolvidas
dentro e fora da sala de aula; de modo que seja significativo para todos, nas demais
atividades propostas pelo professor. Conclusão: Os resultados são parciais, sendo
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assim, espera-se que o projeto em desenvolvimento proponha questões de grande
relevância na vida profissional, acadêmica, e social dos alunos, possibilitando
compartilhar as experiências vivenciadas, contribuindo assim, para que haja uma
reflexão acerca das teorias apresentadas nas disciplinas, como as práticas realizadas em
sala.
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