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Todos têm o direito de serem avaliados. A avaliação interfere na autoes�ma das pessoas e queremos nosso 
aluno sempre mo�vado e desafiado. Ao avaliar o aluno, possibilitamos que ele se sinta capaz, realizado, 
par�cipante da sua turma. Porém, para que isso aconteça, a avaliação compreender o que meu aluno já 
demonstrou que consegue fazer.

Ao flexibilizar sua próxima avaliação, considere os seguinte pontos:

[     ] Estou sendo obje�vo? Direto ao ponto?

[     ] Estou rompendo barreiras específicas?

[     ] Estou oferecendo ajuda corretamente? Sem ajuda, ajuda leve ou ajuda moderada?

[     ] Há interferências no ambiente ou no aluno? Ex: Ruídos, efeitos de medicamentos, quebra da ro�na...

[     ] O aluno já realizou essa mesma a�vidade repe�das vezes ao longo do bimestre? Essas a�vidades 
constavam no PEI e foram realmente realizadas?

[     ] Essa avaliação poderia ser realizada por todos os meus alunos?

Lembre-se:

              Não podemos deixar de ensinar ou de avaliar por medo da exclusão, devemos aprender a usar todas as 
ferramentas educa�vas para promover a inclusão. Isto sim é um ato de democra�zação do ensino.

              Cabe ao avaliador estabelecer normas e procedimentos avalia�vos para cada aluno, lançando um olhar 
diferenciado para especificidade de cada um, auxiliando e interferindo no processo de desenvolvimento 
de cada educando.

             Há fatores biológicos e fatores ambientais que podem interferir na estratégia pedagógica. Por exemplo, 
o cansaço do aluno ou do professor, a não aceitação do aluno em realizar a�vidade, o nível de complexidade
da a�vidade (podendo ser de fácil realização, causando desmo�vação ou pelo contrário, de di�cil realização,
causando frustração), sono, reações adversas de um provável remédio que o aluno faz uso, além de lugares 
com muita interferência sonora.

              A instrução verbal, o �po de ajuda motora, o incen�vo fornecido pelo professor serão determinantes 
para a realização da a�vidade em ambos os �pos de estratégia pedagógica, seja ela com obje�vo de ensinar 
ou de avaliar.
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