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Apresentação

Este Guia de Avaliação faz parte dos 
documentos, referenciais e guias produzidos 
no contexto do Programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity para os anos finais do ensino 
fundamental1. Ele foi elaborado a partir dos 
documentos Escopo e Sequência e Referencial 
Curricular produzidos para este programa, e 
reafirma a importância da construção de um 
processo avaliativo formativo, a serviço da 
aprendizagem dos/as estudantes. 

Recomenda-se a leitura dos 
documentos Escopo e Sequência e 
Referencial Curricular.

1. Os demais documentos, guias e referenciais que fazem 
parte do Programa podem ser consultados em:  
<https://institutoreuna.org.br/ingles/>.

Sabe-se que avaliar para a aprendizagem 
no dia a dia da prática escolar requer o 
alinhamento com uma série de outros fatores 
— compreensão sobre o currículo escolar e 
sobre as expectativas de aprendizagem para a 
etapa, familiaridade com o sistema de avaliação 
da escola, traquejo com as condições de 
ensino e aprendizagem da comunidade — e que 
orquestrar todos esses fatores é uma tarefa 
complexa. No que se refere ao componente 
curricular Língua Inglesa, inclui-se nessa lista 
a visão de língua e do que significa saber uma 
língua adicional. 

Na obra Línguas adicionais na escola: 
aprendizagens colaborativas em inglês, 
Schlatter e Garcez (2012) destacam algumas 
dificuldades mencionadas por docentes no 
processo de avaliar, entre elas estão:

https://www.inglesnasescolas.org/wp-content/uploads/2021/02/S4P_Escopo-Sequencia_DIGITAL.pdf
https://www.inglesnasescolas.org/wp-content/uploads/2021/04/S4P_Referencial_curricular_FINAL_DIGITAL.pdf
https://institutoreuna.org.br/ingles/
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• conceber e construir instrumentos de avaliação 
além de provas;

• construir provas e tarefas de avaliação 
coerentes com o que queremos avaliar;

• relacionar objetivos de avaliação com as metas 
de aprendizagem e os objetivos de ensino;

• construir critérios coerentes que levem em 
conta níveis sempre inevitavelmente distintos de 
conhecimento entre os alunos e as diferentes 
condições de aprendizagem e de ensino;

• compreender as funções do feedback2 e da 
correção;

• transformar o desempenho observado em 
notas/conceitos/pareceres, de acordo com 
o sistema adotado na escola e na burocracia 
escolar (SCHLATTER e GARCEZ, 2012, p. 153). 

2. Neste exemplo, extraído do material de Schlatter e Garcez 
(2012), os autores utilizam o termo feedback para se referir 
ao retorno que a/o docente fornece aos estudantes com 
relação às suas produções. Neste Guia será utilizado o termo 
devolutiva(s) para se referir ao que Schlatter e Garcez (2012) 
chamam de feedback.

Dialogando com essas dificuldades, este 
Guia tem como objetivo trazer orientações 
para a condução de práticas avaliativas de 
língua inglesa alinhadas ao currículo, a fim de 
acompanhar e agir a favor da progressão dos/
as estudantes na aprendizagem do idioma na 
educação básica.

Para quem é este Guia

Este Guia de Avaliação pode ser utilizado 
por diferentes leitores/as e para diferentes 
propósitos.

Neste material, docentes de língua inglesa 
encontrarão informações de como utilizar a 
avaliação em favor da aprendizagem dos/as 
estudantes e reflexões a respeito de práticas 
de avaliação formativa, investigação dos 
conhecimentos prévios dos/as estudantes 
(avaliação diagnóstica) e a expressão dos 
resultados de suas aprendizagens (avaliação 
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somativa). Também são apresentadas 
informações de como elaborar e utilizar 
rubricas e a importância das devolutivas. 

Este Guia pode ser utilizado por formadores/as 
de docentes de língua inglesa como insumo 
pedagógico para iniciativas de formação 
inicial e continuada que abordem práticas 
de avaliação alinhadas à BNCC. Eles/elas 
encontrarão no Guia subsídios para promover 
a reflexão a respeito (i) da investigação dos 
conhecimentos prévios dos estudantes; 
(ii) da expressão dos resultados de suas 
aprendizagens; (iii) da elaboração de  rubricas, 
que auxiliarão na escolha dos caminhos que 
devem ser percorridos pelo/a docente; e (iv) 
da importância das devolutivas.

As equipes da gestão escolar (direção e 
coordenação) têm um papel fundamental, pois 
elas também são responsáveis por fornecer 
aos/às docentes condições favoráveis para 
o desenvolvimento das práticas avaliativas. 
Elas encontrarão aqui subsídios para repensar 

a função que a avaliação vem ocupando em 
suas escolas e realizar os aprimoramentos 
necessários diante de seus contextos, a fim 
de promover uma avaliação que promova a 
aprendizagem. 

As diretrizes e normas estabelecidas pelas 
secretarias de educação são importantes 
indutoras das ações das equipes que as 
compõem que, por sua vez, direcionam as ações 
no âmbito escolar. Nesse sentido, por meio 
deste Guia, as equipes técnico-pedagógicas 
das secretarias poderão aprimorar o seu 
entendimento sobre avaliação de língua inglesa, 
seus propósitos, instrumentos e práticas, a fim 
de fornecer às escolas o apoio necessário à 
implementação de práticas avaliativas alinhadas 
ao Referencial Curricular do Programa UK-Brazil 
Skills for Prosperity.

A partir das discussões apresentadas neste 
Guia, editores e produtores de conteúdo e 
materiais didáticos poderão pensar em como 
contemplar o tema da avaliação nos materiais 
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didáticos de língua inglesa, em estreita 
relação com a elaboração e execução do 
planejamento, perpassando a visão de língua 
trazida pela BNCC para o ensino do idioma. 
Este Guia traz insumos para que os materiais 
possam conter práticas avaliativas que sejam 
coerentes com o que se deseja avaliar, incluam 
rubricas para a interpretação dos resultados, 
tragam possibilidades de ação diante deles e 
apresentem possibilidades de devolutivas aos/
às estudantes.

Ao longo do Guia, estabelecemos diálogo com 
docentes de língua inglesa e contemplamos 
perguntas reflexivas para outros públicos. As 
orientações dadas a docentes, no entanto, 
podem ser utilizadas na prática por todos os 
públicos mencionados para fazer formação 
docente, elaborar materiais didáticos, 
organizar processos avaliativos no sistema 
educacional, entre outros.

 Como este Guia está 
organizado

O capítulo 1 contextualiza a avaliação, 
elucidando seu propósito no processo de 
ensino-aprendizagem, situando a avaliação 
como processo inerente ao dia a dia da prática 
docente e orientadora da aprendizagem do/a 
estudante.  

Em seguida, o capítulo 2 trata da importância 
do planejamento e propõe uma reflexão sobre 
o papel do diagnóstico inicial. O capítulo 3, de 
cunho mais prático, trata sobre o que e quando 
avaliar, e sobre a produção de instrumentos de 
avaliação. Ainda de caráter prático, o capítulo 
4 aborda o protagonismo do/a estudante, as 
formas de interpretar os resultados vindos da 
avaliação e o papel das devolutivas. As ações 
diante dos resultados das avaliações são 
descritas no capítulo 5. Por fim, no capítulo 
6, é apresentado o conceito de proficiência, 



11GUIA DE AVALIAÇÃO 

bem como são abordadas as implicações da 
avaliação na expectativa de proficiência.

Por se tratar de um tema amplo e complexo, não 
se pretende esgotar todas as possibilidades de 
discussão neste Guia, mas acredita-se que as 
considerações a seguir poderão servir como 
um proveitoso insumo para a reflexão sobre a 
prática avaliativa na cultura escolar e para a 
construção de práticas avaliativas inerentes ao 
ato pedagógico.

Desejamos ótimas oportunidades de reflexão 
e aprofundamento a todos e todas!



1. Avaliação e 
aprendizagem
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Para refletir!

Gestor/a e docente: As ações 
promovidas no contexto escolar, 
além de exigirem uma gestão efetiva 
dos resultados, conhecimentos 
específicos de língua inglesa, 
organização de material e tempo, 
requerem, sobretudo, um olhar 
humanizado. Avalia-se estudantes 
muito diferentes, oriundos das mais 
distintas realidades. Por isso, a ação 
docente é tão necessária: não apenas 
para atribuir notas ou conceitos, mas 
também para garantir que esses e 
essas estudantes aprendam, imersos 
em ambientes sadios (HOFFMANN, 
2008), onde suas singularidades sejam 
preservadas e valorizadas.

O ensino fundamental, que compreende a faixa 
etária de 6 a 14 anos, apresenta uma alta taxa de 
escolarização, alcançando 99,7% de frequência, 
segundo o Informativo Educação da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 
2019 (IBGE, 2020). No que tange à etapa final do 
ensino fundamental (6º a 9º ano), idealmente 
definida para o grupo de 11 a 14 anos, o mesmo 
documento indicou que 87,5% dos estudantes 
estavam frequentando esta etapa de ensino, 
indicando uma queda importante na frequência 
desses estudantes mais velhos.

99,70%

87,50%

Ensino Fundamental 
– Anos Iniciais

Ensino Fundamental 
– Anos Finais

Frequência de estudantes

Figura 1: Frequência de estudantes no ensino fundamental, 
de acordo com IBGE (2020).
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Além dessa queda na frequência, é também 
nos anos finais que o atraso entre idade/
etapa começa a se acentuar. Crianças de 6 a 10 
anos frequentam a etapa de ensino adequada 
para a idade, ao passo que, em relação às 
pessoas com idade entre 11 e 14 anos, 12,5% 
estavam atrasadas no que se refere à etapa 
de ensino que deveriam estar cursando ou não 
estavam na escola. Hoffman (2011), a queda no 
número de estudantes matriculados na escola, 
especialmente nas séries mais avançadas, 
relaciona-se, entre outros fatores, com os 
mecanismos de reprovação adotados nas 
instituições de ensino.  

Assim, acredita-se que a avaliação precisa ser 
pensada como um instrumento de inclusão 
desses/as estudantes e não como uma prática 
que os afasta da escola. Nas últimas décadas, 
abordagens sobre avaliações centradas na 
aprendizagem dos/as estudantes3 têm sido 

3. A terminologia de avaliação centrada na aprendizagem 
do/a estudante é uma tradução adotada por este Guia para o 
conceito learner-centered assessment.

desenvolvidas (ARMOUR-THOMAS & GORDON, 
s/d; DUNCAN & BUSKIRK-COHEN, 2011) e envolvem 
formas de prover informações confiáveis sobre 
o desenvolvimento da aprendizagem e são 
capazes de informar o progresso deles/as ao 
longo do processo de ensino e aprendizagem. 
Faz-se necessário, portanto, compreender 
ensino e avaliação como dois momentos inter-
relacionados.

Assim, este Guia entende que a avaliação 
como um instrumento que promove e apoia a 
aprendizagem de todos e todas e adota uma 
concepção de avaliação que pergunta “o que 
a/o estudante já sabe, o que ainda não sabe, 
que outras coisas sabe, de que jeito fazer 
para decidir sobre estratégias pedagógicas de 
continuidade” (HOFFMANN, 2008, p. 162). 

Avaliação em larga escala: No Brasil, não 
há atualmente processos de avaliação 
e indicadores para o ensino da língua 
inglesa, como fazem o IDEB e o SAEB para 
o ensino de português e matemática. No 
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entanto, este Guia defende avaliações 
dessa natureza como um instrumento 
potente, que em alinhamento com as 
práticas escolares, pode contribuir para o 
alcance de níveis de proficiência em língua 
inglesa mais adequados às exigências da 
sociedade contemporânea, com vistas à 
diminuição das desigualdades sociais.

Assim, avaliar no contexto escolar é identificar 
o progresso dos/as estudantes, tendo 
como referência as aprendizagens definidas 
no currículo, e alimentar intervenções 
pedagógicas coerentes. Levando isso em 
consideração, no contexto do Programa UK-
Brazil Skills for Prosperity, a seleção do que 
avaliar no componente curricular Língua Inglesa 
deve estar em consonância com o Referencial 
Curricular, o Escopo e Sequência e o Guia 
de Proficiência construídos no âmbito do 
Programa. 

Para saber mais! Sugere-se a leitura 
dos documentos Referencial Curricular, 

Escopo e Sequência e Guia de 
Proficiência, elaborados pelo Instituto 
Reúna, no contexto do Programa UK-Brazil 
Skills for Prosperity.

1.1. Avaliação centrada na aprendizagem

A avaliação centrada na aprendizagem é 
vista como um processo, no qual todas as 
pessoas envolvidas têm um papel ativo. A 
partir dos resultados obtidos, o/a docente 
poderá refletir sobre o curso da ação das 
práticas de sala de aula, fazendo intervenções 
na prática e alterando o seu planejamento. 
Já os/as estudantes poderão utilizar a 
avaliação para acompanhar o seu próprio 
desenvolvimento e para agir rumo ao alcance 
das aprendizagens almejadas. Nesse sentido, 
a avaliação centrada na aprendizagem ganha 
sentido quando é articulada com os objetivos 
de aprendizagem e permite que docentes 
e estudantes identifiquem a progressão da 
aprendizagem.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Além disso, é importante que a avaliação 
seja compreendida como um elemento que 
compõe um processo em que exerce tanto 
a função de informar como a de aprimorar 
os processos e resultados de ensino e 
aprendizagem. Esse processo é composto de 
três etapas principais: planejar, executar e 
avaliar. Ou seja, a avaliação é utilizada para 
alimentar o (re)planejamento, impulsionando a 
próxima ação docente. A figura 2 ilustra esse 
processo.

Executar

Planejar Avaliar

Figura 2: O processo da avaliação da aprendizagem.

Dessa forma, para que a avaliação contribua 
para a progressão da aprendizagem, seus 
resultados devem ser transpostos em ações 
no contexto escolar. Entre essas ações estão:

 y utilizar informações das avaliações para 
compreender melhor as necessidades dos/
as estudantes;

 y ajustar o planejamento a partir dos 
resultados das avaliações;

 y colocar o/a estudante no centro de todo o 
processo, permitindo, inclusive, que ele/ela 
contribua com a construção dos critérios 
de avaliação e que faça uma autorregulação 
da sua aprendizagem por meio de 
autoavaliações.

1.2 O porquê de avaliar

A avaliação deve permear todo o processo 
de ensino e aprendizagem de língua inglesa. 
Ela é um instrumento valioso que indica as 
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aprendizagens dos/as estudantes e permite 
que estudantes, docentes e comunidade 
escolar acompanhem a aprendizagem em uma 
determinada etapa de ensino. É essencial, 
portanto, que o/a aprendiz compreenda que 
a avaliação é um instrumento a favor de sua 
aprendizagem, visto que os seus resultados 
servem de insumo para reflexões sobre 
possíveis caminhos a se percorrer e ajustes 
que devem ser realizados a fim de promoverem 
o progresso do aprendizado.

A avaliação de língua inglesa que visa à apren-
dizagem traz implicações para o planejamento, 
para o ensino e para a aprendizagem, uma vez 
que, a partir de seus resultados, possibilita:

 y analisar as aprendizagens consolidadas e 
aquelas que ainda precisam ser alcançadas, 
permitindo que docentes e estudantes 
concentrem seus esforços para o alcance 
da aprendizagem almejada; 

 y (re)direcionar o que deve ser retomado ou 
priorizado;

 y identificar as necessidades dos/as 
estudantes em habilidades específicas de 
uso da língua (leitura, escrita, oralidade, 
produção oral etc.);

 y avaliar a capacidade dos estudantes 
de atingir os propósitos comunicativos 
propostos;

 y monitorar o progresso da proficiência na 
língua inglesa;

 y apoiar os/as estudantes para que façam 
autogestão de seu conhecimento e situá-
los/as em suas aprendizagens e evoluções.

Na prática! Se você é um/a gestor/a 
escolar, procure propiciar espaços 
colaborativos de reflexão sobre o 
processo avaliativo adotado no seu 
contexto escolar, buscando uma 
avaliação comprometida com a 
aprendizagem e a autonomia dos/as 
estudantes.
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1.3 O processo avaliativo

entende-se a avaliação como parte de um 
processo, intrinsecamente relacionado 
às práticas de sala de aula, avalia-se 
em momentos-chave de acordo com o 
planejamento e os objetivos de aprendizagem. 
Nesse sentido, a avaliação não deve ser 
entendida como um fim, mas como parte do 
processo de ensino e aprendizagem, podendo 
ocorrer ao longo de todas as etapas de trabalho 
e não exclusivamente ao final de um ciclo. 

Ao longo dessa perenidade temporal, a 
avaliação pode ser organizada de três formas: 

 y no início de um ciclo de aprendizagem, para 
fornecer um diagnóstico sobre o grupo e 
informações tanto ao/à docente quanto 
ao/à estudante sobre conhecimentos 
prévios consolidados ou não; 

 y ao longo do ensino e aprendizagem, 
para informar e aprimorar esse processo, 
viabilizando uma prática formativa da 
avaliação; e 

 y ao final de uma etapa ou ciclo de 
aprendizagem, para verificar o desempenho 
dos estudantes em relação às expectativas 
de aprendizagem estabelecidas. 

Essas três formas de avaliação serão 
contempladas em capítulos posteriores.

1.4 Implicações do inglês como língua 
franca para o ensino e aprendizagem da 
língua 

Neste Guia, parte-se do entendimento de 
inglês como língua franca, pressuposto da 
BNCC. Nessa perspectiva, muda-se o foco 
do ensino, que passa a ser indissociável 
dos resultados da aprendizagem — e da 
avaliação — da precisão linguística para as 
condições de produção e uso dessa língua, 
ou seja, privilegia-se a inteligibilidade na 
comunicação em detrimento da acuidade 
e de modelos de falantes nativos. Isso não 
significa, entretanto, desconsiderar aspectos 
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linguísticos constitutivos da linguagem, como 
sua gramática ou pronúncia. Significa, por outro 
lado, questionar sua centralidade curricular, 
aceitando as diferentes apropriações que os/
as aprendizes fazem da língua e questionando 
os efeitos de sentido de tais apropriações. 

Língua Franca: O inglês como língua franca 
corresponde a uma atitude curricular 
frente ao uso e ao ensino-aprendizagem 
da língua. Nessa perspectiva, há uma 
descentralização do modelo de falante 
nativo/a, visto que todas as variedades de 
inglês devem ser aceitas e respeitadas em 
suas próprias especificidades, e privilegia-
-se a compreensão na comunicação em 
vez de precisão linguística. O ensino-
-aprendizagem de língua inglesa parte, 
portanto, da realidade do/a estudante 
para que esse/a possa atuar em seu 
próprio contexto com o idioma.

Uma avaliação alinhada à visão de inglês como 
língua franca distancia-se da valorização de 

estruturas linguísticas descontextualizadas e 
da correção apenas de aspectos linguísticos. 
Nessa perspectiva, avalia-se a capacidade dos/
as aprendizes de atingir propósitos de uso da 
língua em situações comunicativas específicas. 

Na prática! Na perspectiva de inglês 
como língua franca, o conceito de erro 
é relativo, uma vez que os/as aprendizes 
são considerados falantes que lançam 
mão de recursos que estão disponíveis 
a eles por estarem inseridos em 
contextos multilíngues. Assim, se houver 
comunicação inteligível, diferentes usos da 
língua poderão ser aceitos, independente 
da precisão linguística deles.

Tomemos como exemplo os objetivos de 
aprendizagem (i) Planejar um texto informativo 
para turistas que desejam visitar um espaço de 
lazer da comunidade, considerando o público, 
a finalidade, o layout e o suporte do texto; e (ii) 
Produzir o texto informativo planejado, utilizando 
organização textual adequada e conectivo de 
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causa, presentes na unidade curricular Free time/
entertainment da Matriz Curricular do 7º ano. Ao 
planejarem os seus textos, os/as aprendizes 
devem atentar-se para o público, a finalidade, 
o layout e o suporte do texto4 e isso, até certo 
ponto, contribuirá com a linguagem que eles/as 
utilizarão em suas produções. Ao avaliar os textos 
dos/as estudantes, o/a docente observará 
principalmente se eles estão de acordo com 
o público-alvo e o propósito comunicativo, 
não tendo como foco principal a precisão dos 
aspectos linguísticos. 

Para saber mais! Para aprofundamento na 
perspectiva de inglês como língua franca, 
recomenda-se a leitura do Referencial 
Curricular, elaborado pelo Instituto Reúna, 
no contexto do Programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity.

4. Para ilustrar, ao trabalhar com um gênero e ao solicitar a pro-
dução dele, é importante explorar com os/as estudantes quem 
é o interlocutor, quais são os objetivos do gênero em questão, 
as características desse gênero (extensão, duração, cores, 
estilo etc.) e onde ele circula (jornal, internet, outdoor, folha de 
papel, rádio etc.), visto que essas características contribuem 
com a escolha dos aspectos linguístico-discursivos.

Que implicações a perspectiva de 
inglês como língua franca tem para a 
avaliação?

 y Priorização da inteligibilidade na 
comunicação em detrimento da 
precisão linguística e de modelos de 
falantes nativos;

 y Distanciamento em relação à 
valorização de estruturas linguísticas 
descontextualizadas;

 y Observação da capacidade dos/as 
aprendizes de atingir propósitos de uso 
da língua em situações comunicativas 
específicas;

 y Aceitação dos diferentes usos que 
os/as aprendizes fazem da língua e 
avaliação dos efeitos de sentido de 
tais usos.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/


2. Planejamento  
e avaliação
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Para refletir!

Gestor/a e docente: 

 yOs resultados obtidos nas avaliações 
conduzidas no seu contexto escolar 
são utilizados no planejamento das 
aulas para promover a aprendizagem 
dos/as estudantes? 

 y Esses resultados envolvem os 
estudantes na reflexão a respeito de 
sua aprendizagem e no planejamento 
conjunto de ações para que avance? 

 y Se sim, de que maneira? Se não, 
como favorecer esta prática? 

O planejamento é um momento para traçar 
as ações de um percurso de ensino e 
aprendizagem, visto que estabelece o que 
os/as aprendizes devem alcançar ao final de 

uma etapa de ensino e de que maneira isso 
será realizado. No ensino da língua inglesa, 
essa etapa engloba definir quais objetivos 
de aprendizagem serão desenvolvidos, quais 
recursos e materiais serão necessários, quais 
gêneros discursivos serão estudados, quais 
trabalhos propostos, bem como os momentos 
adequados para as avaliações. Além disso, o/a 
docente também deve refletir se a proposta de 
ensino que ele/ela apresentará para o grupo 
requer conhecimentos anteriores, o que será 
discutido com maior profundidade a seguir. 

No âmbito do Programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity, o Referencial Curricular, apoiado 
no Escopo e Sequência, propõe uma 
progressão das aprendizagens ao longo 
de cada ano escolar e algumas dessas 
aprendizagens são apoiadas em saberes 
anteriormente consolidados. Assim, na etapa 
de planejamento, é fundamental que docentes 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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possam mapear se o que será ensinado 
em um ciclo de aprendizagem requer 
conhecimentos prévios por parte dos/as 
estudantes. 

Em um contexto no qual conhecimentos 
prévios são necessários o/a docente 
pode lançar mão de um diagnóstico inicial, 
que possibilita a coleta de dados sobre a 
bagagem que os/as aprendizes trazem sobre 
determinado assunto. 

Na unidade temática Biographies do 7º ano, 
por exemplo, é esperado no eixo interação oral 
que estudantes sejam capazes de entrevistar 
um colega para conhecer sua história de vida. 
O alcance desse objetivo de aprendizagem 
se apoia, entre outras coisas, nos pronomes 
interrogativos (who, where, what, why, etc.) 
apresentados no 6º ano. Assim, quando o/a 
docente do 7º ano estiver planejando ações 
para o alcance do objetivo em foco, é de suma 
importância que ele/a contemple uma etapa de 
diagnóstico sobre os pronomes interrogativos 

com a turma. A partir de um diagnóstico inicial, 
professores/as devem decidir se a turma está 
apta para seguir no estudo proposto ou se 
precisam de retomadas específicas. 

Na prática! Após um diagnóstico inicial, 
é comum que docentes percebam que 
alguns estudantes estão preparados/as e 
outros/as não para o novo estudo. Diante 
disso, é preciso que docentes avaliem a 
necessidade da retomada de um assunto 
específico com todo o grupo ou apenas 
com estudantes específicos.

Verificar o que a turma já conhece direciona o 
planejamento de aula e permite que docentes 
possam identificar necessidades específicas 
dos/as estudantes, reconhecendo inclusive 
sujeitos e situações que precisam de maior 
ou menor atenção durante as aulas para 
o favorecimento da aprendizagem. Nesse 
sentido, a avaliação diagnóstica pode ser 
essencial para o bom andamento da nova 
etapa de ensino.
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A partir de uma conversa com a turma, da 
aplicação de questionários ou de outros 
instrumentos avaliativos, por exemplo, a/o 
docente consegue constatar o que os/as 
estudantes já sabem e o que será necessário 
desenvolver, em termos de conhecimentos 
específicos da língua ou de outras 
competências, para que se inicie mais uma 
etapa de aprendizagem. 

Além de conhecimentos específicos da língua 
inglesa, a avaliação diagnóstica ajuda o/a 
docente a compreender características do 
grupo de estudantes que podem impactar o 
ensino e a aprendizagem, como motivação, 
conhecimento de mundo, consciência 
intercultural, contato com a língua inglesa 
fora da escola e disponibilidade de tempo de 
estudo. Essas informações fornecem ao/à 
docente uma espécie de “foto” do grupo de 
estudantes, o que é fundamental para repensar 
e reelaborar o planejamento, fazendo-o 
dialogar não só com as competências e 
habilidades propostas na matriz curricular, mas 

também com as demandas e necessidades 
específicas desse grupo. 

É válido ressaltar que a avaliação diagnóstica 
está inserida no processo contínuo de uma 
avaliação formativa e que, no fundo, toda 
atividade avaliativa possui uma dimensão de 
função diagnóstica, na medida em que avaliar 
implica identificar quais aprendizagens foram 
consolidadas, fornecendo informações para 
que o/a professor/a faça as adaptações 
necessárias e inicie a sua próxima ação 
educativa. 

Na prática! A avaliação diagnóstica pode 
ser realizada por meio de diferentes 
instrumentos, entre eles: produções 
orais e escritas, tarefas de interpretação 
textual e observações dos/as estudantes. 
Uma prova, que possibilita coletar dados 
sobre os conhecimentos anteriores dos/
as estudantes, também pode servir como 
uma avaliação diagnóstica.



3. Preparação 
da avaliação
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Para refletir!

Gestor/a: Propicie espaços 
colaborativos de discussão sobre 
o processo de avaliação a fim de 
conduzir uma mudança gradual e 
efetiva na cultura de avaliação vigente 
no seu contexto escolar.

Docente: Desenvolva o hábito de 
refletir se as avaliações propostas 
dialogam tanto com os objetivos de 
aprendizado que você quer avaliar 
quanto com a maneira como as suas 
aulas foram desenvolvidas.

3.1 O que avaliar

O currículo, como proposta de orientação de 
uma trajetória escolar, orienta o caminho que 
pode ser percorrido, como também adquire 

forma e sentido ao se materializar nos espaços 
escolares. A avaliação precisa refletir o que 
está no currículo, visto que ele mostra os 
percursos realizados pelos/as estudantes 
em suas trajetórias escolares, norteando 
o trabalho docente. Logo, o instrumento 
avaliativo deve estar alinhado ao que foi 
desenvolvido ao longo das aulas, o que 
foi depreendido do diagnóstico inicial e, 
principalmente, ser coerente com os objetivos 
de aprendizagem do currículo. 

No âmbito do programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity, as matrizes curriculares que 
integram o Referencial Curricular dos anos 
finais se organizam em torno de temas que 
orientam tanto as competências gerais e 
linguístico-discursivas de cada ano quanto 
as sugestões temáticas propostas5. No 6º 

5. As sugestões temáticas para o ano dirigem o planejamento 
e operam na seleção dos recursos linguísticos.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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ano, as situações de uso da língua são mais 
restritas e relacionadas a contextos, em geral, 
de um universo mais concreto e próximo aos/
às estudantes, como temas cotidianos e 
familiares. Ao longo do 7º, do 8º e do 9º ano, 
esses contextos ampliam-se e progridem para 
situações de uso da língua mais abstratas e 
menos familiares. 

Escopo e Sequência: As aprendizagens 
definidas no Escopo e Sequência 
são organizadas em unidades, cujas 
temáticas se ampliam ao longo dos anos. 
Uma das unidades do 6º ano, por exemplo, 
é Personal Identification. Já no 7º ano, 
há a unidade Biographies. No 8º ano, por 
sua vez, o tema de uma das unidades 
é Public Transport. No 9º ano, a última 
unidade sugerida é Human Rights and the 
contemporary world.

Essas matrizes curriculares organizam as 
competências gerais e linguístico-discursivas 
de interação oral, compreensão oral, produção 

oral, leitura e escrita e trazem os objetivos de 
aprendizagem que os/as estudantes devem ser 
capazes de realizar ao final de um ano. Assim, 
a avaliação escolar precisa contemplar tanto 
as competências da dimensão linguístico-
-discursiva quanto as competências das 
dimensões socioemocional, metacognitiva 
e intercultural, que integram o conjunto das 
competências gerais.

A avaliação de competências linguístico-
-discursivas refere-se à observação da 
capacidade do/a estudante de atingir 
propósitos comunicativos por meio da 
interação, da compreensão e da produção de 
textos orais e escritos, assim, é importante 
destacar que a avaliação dos conhecimentos 
linguístico-discursivos — vocabulário e 
gramática — deve ser permeada pelo 
entendimento de que esses estão a serviço da 
comunicação. Nesse sentido, recomenda-se 
que sua avaliação seja, sempre que possível, 
integrada a práticas de uso comunicativo 
da língua. Além disso, é importante que uma 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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avaliação fundamentada nessa organização 
curricular propicie a progressão das 
aprendizagens ao longo do ano escolar.6

Na prática! Há uma cultura predominante 
de uso de avaliações escritas em sala 
de aula. Considerando as competências 
linguístico-discursivas previstas no 
Referencial Curricular, é preciso lembrar 
que a oralidade dos/as estudantes 
também precisa ser avaliada, por meio de 
instrumentos específicos.

Já a avaliação das competências gerais, 
compostas de competências das dimensões 
socioemocional, metacognitiva e intercultural,

6.  O Escopo e Sequência, produzido pelo Instituto Reúna, no 
âmbito do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, apresenta 
uma sugestão de progressão das aprendizagens previstas 
para os anos finais do ensino fundamental.

 procura guiar o olhar docente para 
diagnosticar e intervir em aspectos que, 
além de constituírem o/a estudante de forma 
integral, podem afetar diretamente o processo 
de ensino e aprendizagem da língua inglesa, de 
modo a potencializar ou desafiar o avanço da 
aprendizagem. 

Visando o desenvolvimento integral dos/as 
estudantes, recomenda-se que a avaliação 
integre, sempre que possível, as competências 
gerais para o ano a práticas de uso 
comunicativo da língua. Para ilustrar, o quadro 1 
retrata as competências gerais do 6º ano. 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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Competências 
gerais para o 
ano

Dimensão 
socioemocional

• Autogestão: reconhecer o papel da organização pessoal para a 
aprendizagem individual e do grupo.

Dimensão 
metacognitiva

• Problematizar o papel dos saberes da língua materna como estra-
tégias para compreensão e produção de textos em língua inglesa.

Dimensão 
intercultural

• Reconhecer a variedade de países que usam a língua inglesa como 
língua materna e estrangeira;

• Identificar palavras e expressões da língua inglesa presentes no 
cotidiano;

• Ampliar repertório sobre elementos culturais de países de língua 
inglesa absorvidos pela sociedade brasileira.

Quadro 1: Competências gerais do 6º ano, conforme indicadas no Referencial Curricular construído no âmbito do  
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity (p. 71).

Partindo dessas competências gerais, algumas 
maneiras de desenvolvê-las seriam: (i) propor 
produções textuais nas quais os/as estudantes 
podem consultar modelos prévios trabalhados 
em sala de aula e/ou registros pessoais de 

aulas; (ii) estabelecer prazos e conscientizar 
os/as aprendizes sobre a importância de 
respeitá-los; e (iii) incentivar a participação 
dos/as estudantes, por exemplo, convidando  - 
-os/as a revisarem a produção de um/a colega. 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Para saber mais! Leia o Referencial Curricular 
produzido no contexto do Programa Uk-Brazil 
Skills for Prosperity. Nele é possível encontrar 
maiores informações e exemplos que podem 
contribuir para o desenvolvimento das 
competências gerais e linguístico-discursivas 
para os diferentes anos.

Para lembrar!

A avaliação na sala de aula:

• deve ser orientada pelo currículo;

• deve estar alinhada ao que foi 
desenvolvido ao longo das aulas;

• deve estar alinhada à perspectiva de 
inglês como língua franca7;

7. Compreender a língua inglesa como língua franca traz impli-
cações para o fazer docente, pois privilegia-se a inteligibilidade 
na comunicação em detrimento da acuidade e de um modelo 
de falante nativo. Ainda, nessa perspectiva, a aprendizagem 
possibilita que todos e todas aprendizes possam utilizar a língua 
de maneira significativa para agir em seus contextos locais.

• compreende as competências 
linguístico-discursivas a serviço de 
práticas comunicativas;

• utiliza os conhecimentos linguístico-
discursivos - vocabulário e gramática, 
de forma integrada a práticas de uso 
comunicativo da língua;

• deve contemplar as competências 
gerais, das dimensões socioemocional, 
metacognitiva e intercultural.

3.2 Quando avaliar

A escolha do momento ideal para realizar 
uma avaliação depende muito do contexto 
escolar, do planejamento docente e da própria 
observação da turma e conversas com os/as 
estudantes. Em uma perspectiva formativa, é 
essencial que a avaliação seja realizada em 
momentos estratégicos. Em outras palavras, 
a avaliação deve ser realizada quando houve 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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tempo para os/as estudantes se apropriarem 
e se familiarizarem o suficiente com a proposta 
apresentada a eles e elas. As avaliações devem 
ser realizadas continuamente e a forma como 
serão feitas dependerá do seu propósito. 
Ainda, é importante ressaltar que avaliações 
dessa natureza não precisam de momentos 
formais para acontecer, por meio de provas, 
por exemplo, mas podem ser concebidas no 
dia a dia da prática docente, como atividades 
de sala de aula.

Em alguns momentos, conforme discutido 
no capítulo 2, pode ser necessário fazer um 
diagnóstico inicial para identificar se os/
as estudantes possuem a bagagem prévia 
para o início de uma nova unidade. Nesses 
casos, uma avaliação diagnóstica poderá 
oferecer informações que contribuam com 
a identificação do que deve ser retomado 
antes de iniciar uma nova etapa de ensino ou 
de maneira concomitante a ela. A avaliação 
diagnóstica também pode ocorrer no início 
de um ano letivo, no qual o/a docente 

desconhece os saberes dos/as estudantes, 
mas não apenas neste momento8.

A avaliação diagnóstica... 

… tem como principal objetivo 
verificar o conhecimento prévio dos/
as estudantes no início do período 
escolar ou de uma nova etapa de 
ensino, fornecendo informações para 
que o/a docente faça as adaptações 
necessárias e inicie a sua próxima 
ação educativa;

… pode ser realizada no início de uma 
etapa ou ao longo de determinado 
período, sempre que houver a 
necessidade.

8. Também sugere-se realizar uma avaliação diagnóstica de 
estudantes transferidos/as de outras instituições de ensino 
que não iniciaram o ano letivo com a turma em questão. Muitas 
vezes, os pareceres e boletins fornecidos pelas escolas não 
apresentam informações suficientes para saber em que está-
gio de aprendizagem esses/as estudantes se encontram.



32GUIA DE AVALIAÇÃO 

Para que a avaliação diagnóstica não seja um 
fim em si mesma, é preciso que, a partir dela, 
intervenções pedagógicas sejam realizadas. 
Em outras palavras, ela permite identificar se 
há conteúdos que precisam ser retomados, 
quais são, e ainda poderá refletir sobre a 
melhor maneira de retomá-los.

Quando se fala de avaliação, é necessário 
também discutir sobre como o 
acompanhamento dessas aprendizagens 
será informado aos/às estudantes e a 
seus responsáveis. Os projetos político-
pedagógicos de grande parte das escolas 
preveem que a avaliação dos alunos/as dos 
anos finais do ensino fundamental deve ser 
quantificada por meio de notas ou conceitos. 
Atribui-se notas às tarefas avaliativas e, ao final 
de períodos bimestrais, trimestrais e anuais, 
essas notas são geralmente somadas ou 
transformadas em médias. 

Esse procedimento, conhecido como avaliação 
somativa ou cumulativa, tem como objetivo a 

quantificação das aprendizagens e a verificação 
das aquisições visadas pela ação educativa e 
estabelecidas pelos objetivos de aprendizagem 
presentes no currículo no fim de um ciclo de 
aprendizagem. Cabe destacar que não é o tipo 
de instrumento avaliativo que define se uma 
avaliação é somativa, mas a forma como a 
avaliação é utilizada no contexto escolar.

Uma forma de utilizar a avaliação somativa 
em favor de práticas formativas é, durante o 
processo de aprendizado, fornecer devolutivas 
sobre as produções dos/as estudantes em 
relação aos objetivos de aprendizagem e 
competências propostos. 

A avaliação somativa... 

… tem como finalidade avaliar quais 
objetivos de aprendizagem presentes 
no currículo foram assimilados pelos/as 
estudantes ao final de um processo de 
ensino e aprendizagem.
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É importante que o/a docente propicie 
momentos específicos de avaliação, os 
quais oportunizam o uso da língua de 
maneira contextualizada e possibilitam 
que os/as estudantes observem a sua 
própria progressão. Para isso, a avaliação 
formativa é um ponto central no processo 
de aprendizagem, visto que tem a finalidade 
de identificar quais objetivos foram ou não 
alcançados. Nesse sentido, esse tipo de 
avaliação traz informações relevantes para a 
comunidade escolar, especialmente para os 
principais atores deste processo: educadores 
e estudantes. 

Por meio dessa avaliação, o professor poderá 
(re)direcionar o seu planejamento, buscando 
a progressão dos estudantes. Já o aluno terá 
informações sobre o que já sabe e o que ainda 
precisa aprender, e, assim, terá a possibilidade 
de refletir e agir sobre os objetivos que ainda 
não foram atingidos. 

Uma avaliação que busca ser formativa 
precisa acontecer continuamente no decorrer 
das práticas pedagógicas. 

A avaliação formativa ocorre ao 
longo do ensino e aprendizagem para 
informar e aprimorar esse processo 
continuamente.

A figura 3 ilustra um caminho que pode 
ser percorrido ao longo de uma etapa de 
ensino, identificando momentos avaliativos 
possíveis a uma proposta de produção oral 
em língua inglesa, que pode ser realizada 
para acompanhar diversos objetivos de 
aprendizagem, tais como: Produzir narrativas 
orais, preparadas com antecedência, sobre 
fatos e pessoas do passado (7º ano); Expor 
pontos de vista em breves conversas utilizando 
argumentos e contra-argumentos, preparados 
com antecedência, sobre temas de interesse 
social e coletivo (9º ano); Descrever rotinas 
diárias e lugares em língua inglesa utilizando 
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textos orais curtos e autorais, preparados com 
antecedência (6º ano); Produzir texto oral de 
opinião utilizando linguagem simples (8º ano). 

Na prática! Na avaliação da oralidade, é 
importante que o foco esteja no alcance 
do propósito comunicativo proposto, 
em que a inteligibilidade é priorizada em 
detrimento da precisão.

Como pode ser observado na figura 3, a 
proposta inicia-se com a elaboração de um 

planejamento escrito para apoiar a produção 
de um texto oral. Após essa etapa, a/o 
docente pode criar com a turma critérios 
para a avaliação dos textos e, em seguida, 
estudantes organizados em duplas utilizam os 
critérios construídos para fornecer devolutiva 
a seus pares. Logo após, o/a estudante 
revisa o seu texto com base nos comentários 
providos pelo/a colegas e, ainda em duplas, 
podem praticar a produção oral de seu texto 
para finalmente apresentarem a versão final de 
seus textos. 

Figura 3: Percurso de uma etapa de ensino.

Planejamento 
do texto oral

Troca do texto 
entre pares

Revisão do 
texto

Prática 
oral

Apresentação 
do texto oral
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É importante que a/o docente decida com 
os/as estudantes pelo uso ou não do texto 
escrito como apoio à exposição oral. Durante 
a apresentação, é recomendado que os/as 
estudantes ouvintes recebam uma tarefa de 
compreensão oral em relação à apresentação 
das/dos colegas9.

Todos esses momentos de produção, 
revisão (individual e entre pares), reescrita 
e apresentação podem fornecer subsídios 
para docentes e estudantes acompanharem a 
progressão da aprendizagem. 

Para transformar a avaliação em uma prática 
orientada para a aprendizagem, deve-se 
criar maneiras com que todos e todas os/
as envolvidos/as no processo de avaliação 
tenham uma participação ativa, inclusive 
permitindo que os/as estudantes exerçam 

9. Se a apresentação for sobre a rotina dos/as estudantes, 
por exemplo, é possível que a tarefa de compreensão oral 
seja “Quantos/as colegas jogam futebol uma vez por sema-
na?”, “Quem acorda antes das 6 horas da manhã?”.

um papel colaborativo ao construírem 
as expectativas de aprendizagem, as 
combinações no início de um trabalho e até os 
critérios de avaliação. 

Na prática! A autoavaliação pode ser um 
instrumento potente para a participação 
ativa dos/as estudantes.

Para lembrar! 

Quando avaliar? 

•  no início de um ciclo ou etapa (avaliação 
diagnóstica);

•  ao longo do processo (avaliação 
formativa);

•  ao final do ciclo ou etapa (avaliação 
somativa).



36GUIA DE AVALIAÇÃO 

3.3 Elaboração de instrumentos de 
avaliação

A avaliação é um dos grandes elementos 
que integram o processo de ensino e 
aprendizagem, visto que os seus resultados 
são subsídios significativos para a tomada de 
decisão em vista das aprendizagens dos/as 
estudantes. Para que uma avaliação seja de 
fato formativa, ela deve ser informativa (HADJI, 
2001), o que perpassa utilizar instrumentos que 
consigam efetivamente obter informações 
sobre a progressão dos/as estudantes.

A elaboração de um instrumento de 
avaliação que forneça insumos que permitam 
identificar a progressão do/a estudante é 
uma etapa essencial do ato de avaliar. Ao 
iniciar a elaboração de uma avaliação, faz-se 
necessário ter compreensão acerca do(s) 
objetivo(s)10 de aprendizagem que se deseja 
avaliar. Para ilustrar, o quadro 2 apresenta um 
dos objetivos de aprendizagem de leitura da 
matriz curricular do 7º ano, unidade 1 “Free time 
and entertainment”. 

10. Cabe destacar que por meio de um instrumento avaliativo 
pode-se avaliar mais de um objetivo de aprendizagem.

O que se deseja observar é a capacidade do/a estudante de...

Identificar em textos de divulgação de eventos  
de entretenimento

informações importantes, 
pontuais e explícitas.

Quadro 2: Objetivo de aprendizagem da matriz curricular do 7º ano, do Referencial Curricular construído no âmbito do  
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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É importante que o verbo da frase expresse 
uma ação observável, que neste caso é 
identificar. Associado a esse verbo, há um 
conteúdo, que no exemplo dado se refere a 
informações importantes pontuais e explícitas. 
Além disso, encontra-se um modificador 
que define o contexto em que determinada 
aprendizagem deve acontecer, onde se lê 
em textos de divulgação de eventos de 
entretenimento. 

Tendo compreensão sobre o(s) objetivo(s) 
a ser(em) avaliado(s), passa-se para a 
elaboração do instrumento avaliativo. Nessa 
etapa, um aspecto importante é a escolha 
dos textos. Para compreensão de textos orais 
(listening) e escritos (reading), privilegia-se 
o uso de materiais autênticos, isto é, aqueles 
que não foram produzidos exclusivamente 
para o uso em sala de aula, mas que estão 
disponíveis em jornais, revistas, podcasts, 
mídias digitais, entre outros. Ademais, a 
escolha não deve ser necessariamente por 
textos que contemplam usos oriundos de 

países nos quais o inglês é língua materna, mas 
sim, contemplar diversos usos da língua no 
contexto global. 

Na prática! Docentes, editores e 
produtores de conteúdo e de materiais 
didáticos: a seleção de textos para a 
elaboração de instrumentos avaliativos 
pode ser orientada pelas seguintes 
questões:

 y O texto dialoga com as atividades 
desenvolvidas em aula?

 y O texto apresenta informações 
relevantes para o que se deseja avaliar?

 y O texto está adequado aos/
às estudantes em sua temática, 
complexidade linguística e extensão?

Utilizemos o objetivo de leitura do quadro 2, 
como exemplo: espera-se que o/a estudante 
identifique em textos de divulgação de eventos 
de entretenimento informações importantes, 
pontuais e explícitas. Considerando que o 
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objetivo de aprendizagem está inserido no 
eixo Leitura (reading), é necessário selecionar 
um texto do gênero divulgação de eventos de 
entretenimento para que o/a estudante possa 
demonstrar a mobilização da aprendizagem. O 
texto11 a seguir (figura 4) representa um exemplo 
possível de ser utilizado no instrumento de 
avaliação em questão. 

Na prática! O texto selecionado 
é coerente com o que se deseja 
avaliar porque pertence ao gênero 
discursivo contemplado no objetivo de 
aprendizagem, apresenta informações 
relevantes para o que se deseja avaliar 
e trata-se de um texto autêntico 
adequado ao nível de proficiência dos/as 
estudantes do 7º ano. 

 

11. Fonte do texto: https://www.prosports-solutions.co.uk/
news /2019/12/13/surge-youth-club-in-hutton. Acesso em: 27 
jun. 2021.

Figura 4: Exemplo de texto possível de ser utilizado em um 
instrumento de avaliação.

https://www.prosports-solutions.co.uk/news/2019/12/13/surge-youth-club-in-hutton
https://www.prosports-solutions.co.uk/news/2019/12/13/surge-youth-club-in-hutton
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Com o texto já selecionado, é preciso pensar 
em um instrumento que possibilite aos/
às estudantes identificarem informações 
importantes, pontuais e explícitas no texto. 
Caso a escolha do/a professora/a fosse 
por perguntas abertas, no quadro 3 são 
apresentadas algumas possibilidades12 :

a. Que dia e hora da semana as reuniões 
acontecem?

b. Onde o grupo se reúne? 

c. Quais são as atividades propostas?

Quadro 3: Possibilidades de perguntas abertas para o  
texto selecionado.

12. Nos contextos locais, o trabalho com a leitura (reading) 
pode ser ampliado, abrangendo uma perspectiva mais crítica 
e dando aos/às estudantes a oportunidade de demonstrarem 
seus processos individuais de compreensão e interpretação 
dos textos.

Teríamos, assim, um instrumento avaliativo 
composto por um texto e por três perguntas 
abertas que permitem ao/à docente 
avaliar se os/as estudantes são capazes 
de identificar em textos de divulgação de 
eventos de entretenimento informações 
importantes, pontuais e explícitas. O 
instrumento poderia ser fortalecido pela 
inclusão de outras tarefas, auxiliando os/
as estudantes a fazerem uma compreensão 
geral do texto, antes da identificação de 
informações pontuais. No quadro 4, há 
exemplos de tarefas. 
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1. Assinale a resposta correta. Lembre-se de observar o texto por completo (cores, formato, 
disposição das palavras e dos números):

a. Que tipo de texto é esse? 

  um diário pessoal     uma biografia     um cartaz

b. Logo no início do texto, aparece o termo Youth Club. Após ler o texto, considerando todos os 
elementos que o compõem, assinale a alternativa que melhor descreve o significado de Youth Club. 
Lembre-se de observar o contexto textual:

  Youth Club são reuniões de adolescentes e jovens em entidades comunitárias, entidades religiosas 
ou em agremiações que promovem atividades pertinentes à faixa etária e/ou atividades definidas por 
afinidades entre o grupo.

  Youth Club é o termo usado para designar um feriado que acontece no primeiro dia útil após o Natal e 
é muito celebrado em países da Comunidade Britânica, incluindo Canadá e Austrália. Durante o período, as 
lojas oferecem grandes descontos em produtos de diversas categorias, além de outros benefícios, como 
frete grátis.

  Youth Club são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muita utilizada entre 
os jovens. São palavras ou frases utilizadas em algumas regiões e culturas, por determinados grupos e/ou 
classes sociais. 

Quadro 4: Possibilidades de tarefas para o texto selecionado.
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Na prática! Um instrumento que tenha 
como objetivo avaliar conhecimentos 
linguístico-discursivos isoladamente 
deve ser utilizado com cautela. É preciso 
acompanhar a aprendizagem de itens 
como vocabulário e gramática, porém é 
essencial que esses estejam a serviço 
de práticas de uso da língua. Além 
disso, é preciso lembrar que o foco do 
ensino e da aprendizagem deve estar na 
capacidade dos estudantes de utilizar 
a língua de maneira inteligível, atingindo 
propósitos comunicativos, e não 
necessariamente alcançarem precisão 
linguística. Retomando o exemplo da 
unidade Free time and Entertainment 
sugerida para o 7º ano, há no Escopo e 
Sequência a revisão das regras de 3ª 
pessoa do singular no tempo presente. 
Contudo, esse conhecimento linguístico-
-discursivo deve estar a favor dos 
objetivos de aprendizagem da unidade, 
como utilizar o presente simples para 
descrever e justificar atividades de lazer 

e entretenimento realizadas pelo grupo 
familiar (eixo produção oral - speaking). 
Assim, se um/a estudante for capaz 
de descrever as atividades de lazer e 
entretenimento de uma pessoa, mas para 
isso não utilizar as regras gramaticais 
estudadas, certamente ele/a estará 
muito mais próximo/a de alcançar o 
objetivo proposto no currículo do que 
caso ele/a saiba todas as regras com 
precisão, mas não consiga aplicá-las em 
uma proposta de uso da língua. 

Ressalta-se que não há uma única forma de 
conduzir as práticas de avaliação, desde que 
as estratégias utilizadas proporcionem ao/à 
docente e aos/às estudantes informações 
sobre como a aprendizagem vem acontecendo 
(HERITAGE, 2010). Pode-se avaliar por meio de 
observações e conversas com a turma (de 
preferência, seguidas de registros escritos), 
de questões dissertativas, de produções 
orais (speaking) e escritas (writing) realizadas 
individualmente ou em grupos, de tarefas 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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que trabalhem com as habilidades de leitura 
(reading) e escuta (listening), de projetos 
colaborativos, questionários e práticas 
de autoavaliação. A prova também pode 
ser um instrumento de avaliação centrado 
na aprendizagem quando as informações 
fornecidas por ela contribuem com a 
aprendizagem de todos/as.

Para inspirar! A Plataforma de Apoio 
à Aprendizagem, embora não seja 
específica para Língua Inglesa, traz um 
guia para elaboração de instrumentos 
de avaliação que pode apoiar o 
desenvolvimento de instrumentos 
avaliativos específicos de inglês.

A avaliação também deve trazer o/a estudante 
para o centro da aprendizagem. Isso pode ser 
realizado por meio da autoavaliação, visto que 
o/a aluno/a terá a oportunidade de identificar 
o quanto progrediu. Encoraja-se também 
que os/as estudantes sejam convidados/
as a corrigir as suas produções em conjunto 

ou entre colegas a fim de oportunizar um 
novo momento de reflexão sobre o que foi 
aprendido.

Possibilidades de instrumentos de 
avaliação:

 y observações e conversas com a 
turma (de preferência, seguidas de 
registros escritos), de questões 
dissertativas;

 y produções orais (speaking) e escritas 
(writing) realizadas individualmente 
ou em grupos;

 y tarefas que contemplem o uso da 
língua em práticas comunicativas;

 y projetos colaborativos;

 y questionários;

 y práticas de autoavaliação.

https://apoioaaprendizagem.caeddigital.net/#!/pagina-inicial
https://apoioaaprendizagem.caeddigital.net/#!/pagina-inicial
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A variedade de instrumentos de avaliação não 
se esgota aqui, já que cada docente pode 
utilizar formas e instrumentos que dialoguem 
com o perfil dos/as estudantes, com as 
competências e habilidades previstas para 
o ano e com demais questões pertinentes. 
Sugere-se, portanto, que, dentro das 
possibilidades de cada escola, se promova 
uma diversidade de tarefas avaliativas, para 
que se possa ter elementos consistentes que 
orientarão os/as estudantes a prosseguirem 
e os/as desafiarão a avançarem em suas 
aprendizagens (HOFFMANN, 2008).



4. Avaliação na 
sala de aula
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Para refletir!

Gestor/a e docente: O/a estudante 
deve ter um papel ativo no processo 
de ensino e aprendizagem. Dessa 
forma, procure criar uma cultura de 
autoavaliação, na qual o/a aprendiz se 
sinta responsável por acompanhar a 
sua progressão. Uma das maneiras de 
incluir o/a aprendiz nesse processo é 
convidá-lo/a a refletir sobre as suas 
próprias aprendizagens. Como você 
pode fazer isso no seu contexto?

Como já mencionado ao longo deste Guia, 
em um processo avaliativo centrado na 
aprendizagem, os resultados das avaliações 
devem fornecer informações aos/às docentes 
e aos/às estudantes sobre a progressão da 
aprendizagem. Daí a importância de fornecer 

devolutivas constantes e emitir pareceres sobre 
a qualidade das produções dos/as estudantes 
em relação aos objetivos de aprendizagem 
propostos. Nesse processo, deve-se privilegiar 
que o/a estudante tenha um papel ativo na sua 
aprendizagem. Uma maneira de fazer isso é 
criando espaços de autorregulação, tema que 
será abordado a seguir. 

4.1 O protagonismo do/a estudante e o 
papel da autorregulação 

Práticas de avaliação que visam garantir a 
aprendizagem de todos/as necessitam do 
engajamento tanto dos/as docentes quanto 
dos/as estudantes. Os/as aprendizes devem 
ser envolvidos/as nesse processo e precisam 
estar cientes dos objetivos que necessitam 
alcançar e do que é esperado deles/as. 
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Afinal de contas, ensina-se inglês como 
língua adicional não para que se prove os 
conhecimentos adquiridos ao/à docente, mas 
para que os próprios e as próprias estudantes 
se apropriem desses conhecimentos e 
consigam aplicá-los em situações reais e em 
práticas de comunicação cotidianas. 

Uma forma de inserir os/as estudantes no 
processo avaliativo é permitir que eles/
elas ajudem a construir as expectativas de 
aprendizagem, as combinações ao longo de 
um trabalho e os critérios de avaliação. Outra 
maneira seria por meio da autoavaliação. 
A autoavaliação pressupõe que os/as 
estudantes tomem consciência das suas 
necessidades e saibam buscar ajuda para 
supri-las, no sentido de apoio pedagógico 
ou de leituras necessárias (HOFFMANN, 2008). 
A autoavaliação pode ser realizada não só 
por meio de instrumentos avaliativos mais 
formais, como tabelas e quadros, mas também 
mediante instrumentos informais, como 
conversas com os/as estudantes. Esses 

instrumentos permitem que os/as estudantes 
analisem suas produções orais e escritas, o 
domínio de um determinado conhecimento 
linguístico-discursivo, a execução de uma 
tarefa ou se estão cumprindo os prazos 
estabelecidos, por exemplo. 

Na prática! Editores e produtores de 
conteúdo e de materiais didáticos podem 
incluir instrumentos avaliativos formais 
ou informais em que os/as estudantes 
possam refletir sobre o seu processo de 
ensino e aprendizagem.

A fim de ilustrar, utilizaremos a Unidade Daily 
Life do 6º ano. Inicialmente, o/a docente 
informa ao grupo o propósito da avaliação: 
cada estudante compartilhará com o grupo, 
oralmente e em inglês, seu horário pessoal. 
Para isso, eles devem se apoiar em frases 
preparadas com antecedência. 
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Na prática! É importante que a/o 
docente deixe claro (ou construa) com 
os/as estudantes quais aspectos serão 
avaliados, bem como compartilhe com 
os/as estudantes os critérios que serão 
utilizados na avaliação. 

Para a avaliação proposta aqui, sugere-se que 
os critérios de avaliação sejam organizados 
em três categorias: (i) as frases escritas, (ii) 
a exposição oral e (iii) a organização pessoal 
dos/as estudantes, conforme o quadro 5.

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO

Avaliação das frases escritas Avaliação da exposição oral Organização pessoal

 y  Utilizar frases autorais e 
inteligíveis sobre a sua 
própria rotina.

 y  Utilizar estruturas frasais 
completas (sujeito + verbo + 
complemento) e ortografia 
padrão da língua inglesa.

 y  Organizar visualmente seu 
texto, fazendo-o parecido 
com um calendário.

 y  Descrever oralmente a própria 
rotina de maneira inteligível.

 y  Utilizar pronúncia inteligível 
das palavras.

 y  Consultar modelos 
previamente estudados.

 y  Respeitar prazos 
estabelecidos.

 y  Ajudar um colega da classe 
revisando sua produção.

Quadro 5: Critérios para a avaliação.
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Após certificar-se de que os/as estudantes 
compreenderam a proposta, a/o docente pode 
iniciar o processo avaliativo. À medida que os/
as estudantes realizam as tarefas, o/a docente 
pode observar e avaliar suas produções, 
utilizando rubricas13. Ao longo da proposta, 
o/a docente pode incluir um momento de 
autoavaliação. A intenção nessa etapa é a de 
que o/a estudante se concentre na avaliação 
e na revisão de sua produção oral e escrita. 

13. A elaboração de rubricas para o acompanhamento dos/as 
estudantes será discutida em profundidade na subseção 4.2.

Para tal, ele/a poderá fazer uso do quadro 6. 
Caso responda “preciso revisar” ou “preciso 
de ajuda” em alguns dos itens, o/a estudante 
poderá retomar sua produção e modificar o 
que for necessário, revisar conteúdos prévios 
e/ou solicitar ajuda do/a professor/a. 

Na prática! Os critérios dispostos no 
quadro 6 podem ter papel essencial 
na autoavaliação da oralidade, dando 
aos/às estudantes a oportunidade de 
autorregular sua aprendizagem e de 
visualizar seus progressos.
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Sobre as frases escritas... Já  
consigo

Preciso 
revisar

Preciso da 
ajuda do/a 
docente

Utilizo frases autorais e inteligíveis sobre a minha própria rotina.

Utilizo frases completas (sujeito + verbo + complemento) e ortografia 
padrão da língua inglesa.

Sobre a exposição oral...  

Descrevo oralmente a minha própria rotina de maneira inteligível.

Utilizo pronúncia inteligível das palavras.

Quadro 6: Critérios para autoavaliação dos/as estudantes.
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No entanto, a autoavaliação também pode 
acontecer por meio de uma reflexão ou 
conversa. Por exemplo, se o/a estudante está 
com dificuldade de compreender determinado 
texto em língua inglesa, ele/ela mesmo/a 
pode fazer uma reflexão a respeito do que 
faltou (conhecimentos prévios sobre o tema, 
repertório linguístico apropriado, estratégias 
de leitura não consolidadas) para que se 
conseguisse atingir o objetivo de compreensão 
textual. A partir daí, ele/a pode buscar 
completar a lacuna em questão, por meio de 
uma conversa com o/a docente, de retomadas 
de aulas anteriores e/ou de definição de metas 
de estudo. 

Na prática! Em turmas numerosas, a 
autoavaliação pode ser explorada, visto 
que é um instrumento que desloca a 
responsabilidade do/a docente e envolve 
os/as estudantes no processo de ensino 
e aprendizagem.

Todo o trabalho de tomada de consciência 
opera-se internamente, mas esse trabalho 
não exclui o terceiro. A autoavaliação também 
é caracterizada por operar em um diálogo 
interno alimentado pela linguagem do outro, 
ou seja, às vezes, é necessário que os/as 
próprios/as colegas ou o/a docente auxiliem 
o/a estudante no processo de autorregulação 
da sua aprendizagem, apontando falhas e 
pontos que precisam de mais atenção em 
suas produções. Nesse sentido, a fala dos 
pares e dos/as professores/as deve ser uma 
oportunidade para que o/a estudante estenda 
e diversifique suas competências espontâneas 
de autorregulação e não seja uma causa de 
sofrimento (HADJI, 2001).

A criação de um ambiente de aprendizagem 
que seja acolhedor é o ponto-chave para 
estimular a autonomia dos/as aprendizes e 
proporcionar a todos/as chances de regularem 
sua aprendizagem e avaliarem suas produções. 



51GUIA DE AVALIAÇÃO 

Para lembrar! 

•  Práticas de avaliação que visam garantir 
a aprendizagem de todos/as necessitam 
do engajamento de docentes e de 
aprendizes.

•  É importante que os/as estudantes 
estejam cientes dos objetivos que 
necessitam alcançar e do que é 
esperado deles/as.

•  A autoavaliação é umas das formas de 
trazer os/as estudantes para o centro 
do processo avaliativo, dando-lhes 
autonomia para regular seu próprio 
progresso de aprendizagem.

•  A autoavaliação pressupõe que os/as 
estudantes tomem consciência das 
suas necessidades e saibam buscar 
ajuda para supri-las (HOFFMANN, 2008).

4.2 Como interpretar as produções

Após a etapa de avaliação, passa-se 
para a interpretação das produções dos/
as estudantes. Em diferentes contextos 
educacionais, fatores subjetivos acabam 
interferindo na interpretação do/a docente, 
entre eles: prejulgamentos sobre a capacidade 
dos alunos/as, concepções sobre “turmas 
boas” e “turmas difíceis”. Deve-se, portanto, 
procurar ter um olhar isento e imparcial 
ao acompanhar as aprendizagens dos/as 
estudantes.

É importante que a interpretação dos 
resultados perpasse as diferentes práticas 
avaliativas e aconteça dentro de critérios 
previamente definidos para a tarefa que está 
sendo executada e avaliada. Esses critérios 
se materializam nas chamadas rubricas, que 
devem ser claras, coerentes e alinhadas aos 
objetivos de aprendizagem definidos para o 
ano. Rubricas comunicam aos/às estudantes 
o que é esperado deles/as, em termos de 
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aprendizagem, direcionam o olhar de quem 
avalia para uma interpretação imparcial e 
proporcionam uma informação mais precisa 
sobre o estágio da aprendizagem em que os/
as aprendizes se encontram. Criar rubricas 
eficazes leva tempo e esforço, porém, são 
elas que guiarão os/as aprendizes durante a 
execução das tarefas e facilitarão a análise 
dos dados. Para tal, é necessário focar naquilo 
que se pretende que os/as estudantes 
aprendam e não no que o/a docente pretende 
ensinar (BROOKHART, 2013). 

Rubricas eficientes são formadas por dois 
componentes fundamentais: critérios 
para a avaliação das produções dos/as 
estudantes (dialogando com os objetivos 
de aprendizagem) e descrição dos níveis 
de desempenho para esses critérios. Para 
exemplificar, o quadro 7 ilustra uma rubrica 
que poderia ser utilizada para uma proposta 
avaliativa de interação oral com uma turma de 
6º ano. Para construir a rubrica, inicia-se com 
o objetivo de aprendizagem que será avaliado. 

Conforme pode ser observado, logo abaixo há 
uma gradação do que o/a aprendiz é capaz 
de fazer (níveis14 1 a 4). Em cada um desses 
níveis, há uma breve descrição do que cada 
um representa em relação ao objetivo de 
aprendizagem avaliado. Dessa forma, o nível 1 
está mais distante do objetivo esperado, ao 
passo que o nível 4 o alcança. 

Na prática! Rubricas podem inclusive 
auxiliar o/a professor/a na coleta de 
evidências sobre o progresso dos/as 
estudantes. Os níveis de desempenho 
da rubrica disposta no quadro 7, por 
exemplo, podem orientar a coleta de 
evidências sobre o desenvolvimento da 
oralidade dos/das estudantes.

14.  Outra maneira de apresentar essa graduação poderia 
ser por meio dos conceitos PS (plenamente satisfatório), S 
(satisfatório) ou I (insatisfatório).
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Objetivo de aprendizagem: Comunicar-se na língua inglesa em interações orais do universo da sala de aula.

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Não interage oralmente 
em inglês na sala de aula.

Interage oralmente na 
sala de aula utilizando 
prioritariamente a língua 
materna, linguagem 
corporal e/ou utiliza 
linguagem em inglês 
ininteligível.

Comunica-se oralmente 
na língua inglesa na 
sala de aula, com 
apoio, utilizando 
prioritariamente a 
língua inglesa de forma 
inteligível.

Comunica-se na língua 
inglesa em interações 
orais do universo da sala 
de aula.

Quadro 7: Rubrica para uma proposta avaliativa de interação oral com o 6º ano.

Assim, pode-se dizer que as rubricas 
descrevem aquilo que o/a docente procurará 
como evidência do aprendizado dos/as 
estudantes. Nesse sentido, elas precisam ser 
apropriadas ao que se quer que seja aprendido. 
Mais importante do que definir uma tarefa, 

é definir qual o objetivo de aprendizagem 
que se quer alcançar. É válido ressaltar que 
a produção do/a aluno/a servirá como um 
indicador dos objetivos de aprendizagem e não 
constitui os objetivos em si. 
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Na prática! É importante que os/
as estudantes saibam como estão 
sendo avaliados e compreendam quais 
são as competências esperadas que 
desenvolvam ao final de uma etapa de 
ensino. Uma maneira de inserir os/as 
estudantes nesse processo é construir 
as rubricas com a participação deles/as.

A partir de uma interpretação baseada nas 
rubricas, o/a docente saberá em que nível os/as 
estudantes se encontram, quais os objetivos de 
aprendizagem que foram alcançados, qual é a 
adequação das suas produções frente a esses 
objetivos e o que possivelmente faltou para que 
todos os propósitos fossem atingidos. Nesse 
momento, sugere-se que o/a docente faça 
uso de planilhas ou tabelas de preenchimento, 
para que se colete e registre evidências do 
progresso da aprendizagem dos/as estudantes, 
tendo como objetivo o aprimoramento das 
intervenções pedagógicas a fim de oportunizar 
que os/as estudantes desenvolvam e dominem 
as habilidades esperadas. 

Na prática! Um registro bem-organizado 
favorece o olhar docente para o percurso 
do/a estudante ao longo de um período 
de ensino. Esse registro fortalece a 
prática da avaliação formativa e pode 
ser um valioso instrumento para apoiar 
a condução de conselhos de classe que 
consideram o/a estudante de maneira 
integral.

As rubricas também são interessantes para 
que os estudantes compreendam os objetivos 
de determinada avaliação, possam visualizar 
seus progressos e direcionar seus esforços 
de forma mais assertiva. Sabe-se que, muitas 
vezes, o/a docente precisa lidar com um 
tempo de planejamento limitado. Por isso, 
manter um registro de acompanhamento 
é fundamental para que se possa gerir 
esses dados e saber como agir, levando em 
consideração conhecimentos específicos do 
componente curricular Língua Inglesa e demais 
fatores que forem pertinentes. 
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O registro gera dados individuais e coletivos, 
o que é fundamental para conhecer as 
características e dificuldades de cada 
estudante ou grupo, evidenciando também 
informações relevantes sobre o processo de 
ensino e não apenas de aprendizagem. 

Registro e acompanhamento 
da avaliação: No anexo 1, há uma 
sugestão de planilha15 para registro e 
acompanhamento da avaliação e dos 
resultados obtidos pelos/as estudantes. 
Trata-se de um recurso que permite a 
visualização geral dos dados, facilitando 
o acompanhamento e a ação docente, 
a favor de uma cultura de avaliação 
formativa. 

Por exemplo, se determinado/a estudante não 
conseguiu desenvolver a tarefa proposta, é 

15. Essa planilha foi inspirada em uma prática que acontece 
no componente de Língua Inglesa na Escola da Vila, em São 
Paulo, e foi idealizada pela formadora de língua inglesa Sandra 
Durazzo.

preciso identificar em qual momento ele/a 
enfrentou dificuldades e, dessa forma, 
retomar o processo de aprendizagem a partir 
desse momento. Se grande parte da turma 
apresentou dificuldades em determinado 
objetivo de aprendizagem, é preciso 
retomar o conteúdo, revendo estratégias 
de ensino utilizadas anteriormente. Sem 
um acompanhamento eficiente das tarefas 
avaliativas conduzidas em sala de aula, o/a 
docente não conseguirá emitir pareceres 
a respeito da aprendizagem e não terá 
subsídios para transformar a interpretação dos 
resultados em ação. 

Na prática! A elaboração de planilhas 
para registro e acompanhamento 
da avaliação pode demandar tempo, 
mas favorece e apoia o trabalho 
docente ao longo de um período de 
ensino, beneficiando, inclusive, o 
acompanhamento de turmas numerosas. 
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Para lembrar! 

A interpretação dos resultados deve 
perpassar as diferentes práticas 
avaliativas e acontecer dentro de 
critérios previamente definidos para a 
tarefa que está sendo avaliada. Para isso, 
recomenda-se o uso de rubricas…

… claras e coerentes, feitas a partir dos 
objetivos de aprendizagem;

… que descrevem aquilo que o/a docente 
procurará como evidência do aprendizado 
dos/as estudantes;

… que contém os critérios para a 
avaliação da produção dos/as estudantes 
e a descrição de níveis de desempenho 
para esses critérios;

… que identificam o que o/a estudante 
conseguiu ou não conseguiu alcançar em 
relação aos objetivos de aprendizagem.

4.3 A importância das devolutivas

Uma das etapas da ação, por sua vez, exige 
que o/a docente compartilhe com os/as 
estudantes as conclusões emitidas a partir da 
interpretação dos resultados das avaliações. 
Isso pode ser realizado por meio de devolutivas. 
Diversas pesquisas sobre o papel da devolutiva16 
na avaliação formativa (BROOKHART, 2012) 
apontam que uma descrição clara da produção 
dos/as estudantes, que indique o que poderá 
ser feito nos próximos passos em um tom no 
qual eles/as se sintam valorizados/as e capazes, 
é fator que contribui para a progressão da 
aprendizagem. Nesse sentido, é preciso 
ser específico o suficiente para que os/as 
estudantes saibam o que devem fazer, mas sem 
o fazer por eles/as. A devolutiva tem o papel 
fundamental de compartilhar responsabilidades 
com os/as estudantes, trazendo-os/as para o 
centro do processo educativo e mostrando -

16. Neste Guia de Avaliação, optou-se por utilizar a palavra 
devolutiva para denominar o que Brookhart (2012) chama de 
feedback.
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-lhes a importância de conseguirem autoavaliar 
suas produções, proceder quando tiverem 
dificuldades e desenvolver autonomia durante o 
processo educativo (HADJI, 2001). 

É necessário também considerar em que formato 
(oral, escrito ou por meio de uma demonstração) 
a devolutiva ocorrerá. Em uma devolutiva 
formativa, é aconselhado que no trato com 
o/a aprendiz, o/a docente: dirija-se à pessoa, 
mas avalie o produto; trate a produção como 
um momento em uma aprendizagem; manifeste 
benevolência e se esforce para abrir diálogo com 
o/a estudante, sugerindo soluções realistas para 
melhorar o seu desempenho (HADJI, 2001). Em 
um contexto de aprendizagem de língua inglesa, 
as devolutivas devem contemplar informações 
sobre o alcance de propósitos comunicativos 
em situações de uso da língua. Nesse sentido, 
é preciso lembrar que ao contemplar aspectos 
gramaticais e/ou de pronúncia, por exemplo, é 
necessário lembrar que eles precisam estar a 
serviço do uso contextualizado da língua. 

Por fim, é mais uma vez importante ressaltar 
que o ciclo da avaliação não se encerra 
quando as tarefas avaliativas são interpretadas 
ou corrigidas pelos/as professores/as. Os 
registros de desempenho dos/as estudantes 
são apenas indicadores de um caminho em 
constante formação. Eles representam indícios 
que apontam por onde o/a docente deverá 
prosseguir, investigando, intervindo, auxiliando, 
interagindo e mediando aprendizagens 
(HOFFMANN, 2008). 

Para lembrar! 

As devolutivas...

... descrevem a produção dos/as 
aprendizes e indicam maneiras de o/a 
estudante progredir em sua aprendizagem;

… permitem compartilhar responsabilida-
des com os/as estudantes, trazendo-os/
as para o centro do processo educativo;

… contribuem com a elaboração de novas 
ações para que eventuais lacunas sejam 
preenchidas e que se possa partir para 
uma nova etapa de ensino. 



5. Ações a favor da 
aprendizagem
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Para ser um/a usuário/a de uma língua 
adicional é preciso que um/a aprendiz tenha 
desenvolvido algumas competências e 
seja capaz de colocá-las em ação. Como já 
mencionado ao longo do Guia, no contexto 
do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, 
os objetivos de aprendizagem definidos nas 

Figura 5: Articulação entre competências gerais, linguístico-discursivas e 
ação presentes no currículo.

matrizes do Referencial Curricular e no Escopo 
e Sequência dos anos finais representam 
essa conexão, que é esperada entre as 
competências gerais e específicas com a 
ação de uso da língua inglesa em atividades 
comunicativas de interação, produção e 
compreensão de texto.

ação

competências

Gerais (socioemocionais, 
metacognitivas, intercultural)

Linguística-discursivas  
(vocabulário e gramática)

Speaking Listening Writing Reading Spoken 
interaction
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Assim, se os objetivos de aprendizagem 
evidenciam as expectativas para cada ano e 
representam essa conexão das competências 
com a ação de uso da língua em diferentes 
situações comunicativas, logo, são eles que 
devem guiar o processo de avaliação e a ação 
docente em relação aos resultados.

Para orientar a ação docente, inicialmente 
é preciso identificar qual objetivo não foi 
alcançado. A partir da interpretação dos 
resultados, é preciso entender a razão pela 
qual um objetivo de aprendizagem não foi 
alcançado pelo/a estudante e/ou pelo grupo 
e há inúmeros fatores que podem estar 
relacionados a esse fato. 

Para saber mais! No Guia de Proficiência 
produzido pelo Instituto Reúna no 
contexto do Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity, é possível encontrar a 
descrição de diferentes aspectos que 
podem influenciar a aprendizagem de uma 
língua adicional. 

Duas perguntas podem auxiliar o olhar e as 
ações do/a docente de língua inglesa: 

a. Há fatores do contexto socioemocional que 
representam desafios para a aprendizagem 
desse/a estudante? 

b.Quais conhecimentos linguístico-discursivos 
são necessários para o alcance desse 
objetivo? 

5.1 Ações no contexto linguístico -
-discursivo

Todo objetivo de aprendizagem exige 
conhecimento gramatical e lexical específico, 
conforme exemplo a seguir (quadro 8), retirado 
do Escopo e Sequência do 6º ano.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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Objetivo de aprendizagem

Conhecimento linguístico-discursivo

Conhecimento Lexical Conhecimento Gramatical

Utilizar expressões para 
comunicação em língua inglesa na 
sala de aula. 

Vocabulário referente ao uso do 
inglês em sala de aula. (exemplo: 
Please/Sorry/Thanks/May I go out, 
please?)

Verbos modais, formais e informais, 
para pedir permissão.

Quadro 8: Objetivo de aprendizagem retirado do Escopo e Sequência do 6º ano.

Assim, após avaliação e constatação de um 
objetivo de aprendizagem não alcançado, é 
importante que o/a docente investigue se 
há conhecimentos linguístico-discursivos 
importantes que ainda não foram consolidados 
pelo/a estudante e/ou pelo grupo e proponha 
momentos de retomada do conteúdo. 

Na prática! A retomada de aspectos 
linguístico-discursivos deve estar 
sempre conectada com uma prática de 
uso da língua.

Além disso, todo objetivo de aprendizagem 
está conectado com uma ação de prática de 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
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uso da língua que pode ser em propostas de 
interação, produção textual (writing e speaking) 
ou compreensão textual (reading e listening). 
Desta forma, um objetivo de aprendizagem 
não alcançado pode exigir a retomada 
de estratégias17 de interação, produção e 
compreensão de textos orais e escritos. 

5.2 Ações no contexto socioemocional 

Em muitos contextos escolares, é esperado 
que a aprendizagem dos/as estudantes 
progrida ao mesmo tempo. No entanto, 
as propostas escolares acontecem para 
estudantes inseridos em diferentes contextos 
sociais e históricos que podem facilitar ou 
dificultar a aprendizagem da língua inglesa. É 
preciso que o/a docente se sensibilize sobre 

17. Há diferentes estratégias de interação, produção e com-
preensão de textos orais e escritos que podem ser utilizados 
a depender do contexto de ensino. Para saber mais, reco-
menda-se a leitura do CEFR, especialmente do capítulo 4.

esse contexto e busque ações de intervenção 
que possam propiciar a aprendizagem. Dessa 
forma, o alcance das competências linguístico-
discursivas desenvolvidas pelos/as estudantes 
pode ocorrer em ritmos diferentes de um/a 
estudante para outro/a. 

Na prática! As ações no contexto 
socioemocional não são de 
responsabilidade exclusiva do/a docente 
de língua inglesa e, por isso, devem ser 
compartilhadas com outros membros 
da comunidade escolar, como docentes 
de outros componentes curriculares e 
gestores/as. 

Crença na importância da língua inglesa, 
enfrentamento da timidez para exposição oral 
e organização pessoal para os estudos são 
alguns fatores que impactam diretamente 
na aprendizagem de uma língua adicional. 
Compreender que os/as estudantes são 
diferentes em seus modos de ser, de viver 
e de aprender permite traçar estratégias 



63GUIA DE AVALIAÇÃO 

efetivas no planejamento, repercutindo na 
aprendizagem deles/as. Dessa forma, os dados 
coletados em uma avaliação podem contribuir 
para que o/a docente proponha estratégias 
para que os/as estudantes possam aprender 
dentro de suas particularidades. 

Na prática! A aprendizagem da língua 
inglesa é historicamente associada a um 
privilégio de determinados grupos. Nesse 
sentido, alguns/algumas estudantes 
podem precisar de apoio docente para 
que se sintam empoderados/as para 
aprender a língua inglesa.

Sabe-se que os/as estudantes 
possuem diferentes ritmos de 
aprendizagem, de desenvolvimento 
de competências, de adequação a 
propostas pedagógicas e rendimento. 
É bem possível que nem todos/as 
alcancem os mesmos resultados 
em suas produções. Nesse sentido, 
as diferenças presentes no grupo 
devem ser valorizadas a fim de se 
construir um ambiente colaborativo de 
aprendizagem.



6. Avaliação e 
proficiência
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Para que seja possível tratar sobre avaliação 
e proficiência, é preciso trazer à discussão 
o que, no âmbito do Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity, significa saber uma língua 
adicional. No Guia de Proficiência, desenvolvido 
no contexto do Programa, onde o conceito de 
proficiência é amplamente discutido, adota-
se uma perspectiva que considera os/as 
estudantes em escalas de proficiência que 
representam o que eles/as são capazes de 
realizar com os conhecimentos e habilidades 
linguístico-discursivas que possuem. Ou 
seja, essa perspectiva atenta às situações 
comunicativas e aos propósitos de uso que 
os/as aprendizes são capazes de atingir com 
a língua (SCARAMUCCI, 2000). A avaliação da 
proficiência deve identificar as capacidades de 
todos/as estudantes em utilizar a língua inglesa 
em determinadas situações comunicativas. 
No entanto, é importante destacar que toda a 
prática de sala de aula, incluindo a avaliação, 
está voltada para o desenvolvimento da 
proficiência. 

Para saber mais! O Guia de Proficiência 
faz parte dos documentos produzidos 
pelo Instituto Reúna, no contexto do 
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity. 
Nele, há reflexões importantes sobre 
proficiência linguístico-discursiva e são 
definidas expectativas de proficiência 
para estudantes dos anos finais do ensino 
fundamental, bem como o documento 
apresenta um panorama sobre o CEFR. 

Para avaliar a proficiência na língua inglesa 
geralmente são utilizados testes de 
proficiência18. Esses testes são aplicados 
por instituições credenciadas e geralmente 
avaliam a capacidade de uma pessoa de 
se comunicar por meio da escrita (writing), 
fala (speaking), audição (listening) e leitura 
(reading) em uma determinada língua. No 
contexto escolar, uma forma de avaliar a 
proficiência dos/as estudantes é identificar 

18. Alguns testes de proficiência em língua inglesa são: Cam-
bridge, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e IELTS 
(International English Language Testing System).

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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se eles/as alcançaram os objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos ao longo de uma 
etapa de ensino. Dessa forma, ao identificar o 
que os/as aprendizes são capazes de realizar, 
o/a docente poderá identificar se houve 
avanço nas expectativas de proficiência dos/
as aprendizes.

O Common European Framework of Reference 
(CEFR) divide em seis níveis a proficiência: A1, 
A2, B1, B2, C1 e C2, sendo o A1 o mais básico e 
o C2 o mais proficiente. O CEFR fornece uma 
descrição gradual de cada nível, descrevendo 
o uso da língua em situações comunicativas. 
Esses níveis podem ser divididos em três 
categorias amplas: usuários/as básicos/as 
(níveis A1 e A2), usuários/as independentes 
(níveis B1 e B2) e usuários/as proficientes 
(níveis C1 e C2). 

O quadro 9 apresenta a expectativa de 
proficiência para estudantes dos anos finais 
do ensino fundamental. Ao longo dessa etapa 
de ensino, os/as aprendizagens referem-
se ao nível A1 e progridem para o nível A2. 
As expectativas linguístico-discursivas 
padronizadas para estudantes no contexto 
brasileiro direciona o processo de ensino e 
aprendizagem da língua inglesa, permitindo que 
se observe a progressão dos/as aprendizes. 
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Ano Unidades que o compõem Nível de proficiência 
relacionado

Carga horária 
estimada

6º  y  English in the classroom;

 y 	Personal	identification;

 y  Relations with others;

 y  Daily life;

 y  Places.

A1.1 70 horas 

7º  y  Free time and entertainment;

 y  Jobs and occupations;

 y  Past activities;

 y  Biographies.

A1.2 70 horas 

8º  y  Food and drink;

 y  Public transport;

 y  Weather;

 y  Future predictions.

A2.1 70 horas 

9º  y  The history of the English language;

 y  Digital technologies and media;

 y  Responsible consumption;

 y  Human rights and the contemporary world.

A2.2 70 horas 

Quadro 9: Expectativas de proficiência para os anos finais do ensino fundamental definidas no Guia de Proficiência.

 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Ainda que os níveis de proficiência sejam 
medidos por exames externos específicos, 
a avaliação no contexto escolar é capaz 
de identificar avanços na proficiência dos/
as estudantes ao indicar quais objetivos de 
aprendizagem foram alcançados.

Sabemos que repensar a avaliação pode ser 
desafiador, uma vez que avaliar abrange todo o 
processo de ensino e aprendizagem. Por isso, 
a transição rumo a uma avaliação formativa 
integrada no dia a dia da prática escolar pode 
se configurar como um processo lento, que 
deve começar com pequenas tentativas e 
muitas oportunidades para discutir os desafios 
e as dificuldades vigentes. Esses aspectos, 
embora trabalhosos, tornam o processo 
avaliativo mais coerente e justo. 

Este Guia de Avaliação, desenvolvido no âmbito 
do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, 
almeja contribuir com a discussão sobre 
avaliação no contexto dos anos finais da 
educação básica, buscando demonstrar de 
que maneira a avaliação faz parte do processo 
de ensino e aprendizagem de língua inglesa. 
Acreditamos que este documento pode auxiliar 
os/as usuários/as a melhor compreender e a 
implementar mudanças na cultura avaliativa, 
a favor das aprendizagens de todos e todas 
estudantes.
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Anexo 1
Planilha para registro e acompanhamento da avaliação 

Cabeçalho: 6º ano - 1º trimestre – Professora Rosa - Ano Letivo: 2021

Quadro 1:

Eixo Objetivos de aprendizagem do período

Reading 1  Utilizar elementos não verbais (imagens, estrutura textual, conhecimento sobre o tema) e palavras cognatas 
para apoiar a compreensão geral do texto.

Writing 2  Preencher ficha de cadastro/formulário com informações pessoais.

Interação oral 3  Comunicar-se na língua inglesa em interações do universo da sala de aula.

4  Trocar informações com um interlocutor, perguntando e respondendo sobre informações pessoais, incluindo a 
soletração de nomes.

Listening 5  Reconhecer o contexto discursivo de textos orais curtos (exemplo: Quem está falando? Quantas pessoas são? 
Onde elas estão?).

Speaking 6  Apresentar-se em inglês, utilizando frases preparadas com antecedência.
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Quadro 2:

Objetivos Ana Artur Alice Benedito Bianca Catarina David Ester Fábio Fabrícia Gabriel Gustavo Heloísa Keila

Instrumento 
Avaliativo 1 5 A20 A A A

Instrumento 
Avaliativo 2 1 A A C C

Instrumento 
Avaliativo 3 6 C C A A

Instrumento 
Avaliativo 4

2 A

B

C

B3 C A

4 C A

Instrumento 
Avaliativo 5

1 A

B

C

B5 A A

4 C A

Instrumento 
Avaliativo 
final

1 A

B

C

B

2 A C

3 B A

5 A A

6 C A

Conceito/
nota final B B

20  Nesta planilha, as letras A, B e C representam um tipo de conceito para a quantificação dos resultados obtidos pelos/as estudantes. No entanto, a forma de expres-
são dos resultados deve obedecer ao regimento escolar.
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Objetivo da planilha: 

Registrar e acompanhar a avaliação linguístico-discursiva dos/as estudantes de uma turma ao longo de 
uma etapa de ensino (bimestre, trimestre).

Conteúdo da planilha:

 y Cabeçalho: Informações gerais (turma + trimestre/ bimestre + docente + ano letivo)

Exemplo: Observa-se no cabeçalho a informação “6º ano - 1º trimestre – Professora Rosa - Ano Letivo: 2020”

 y Quadro 1: Este quadro deve conter todos os objetivos de aprendizagem que serão trabalhados e 
avaliados ao longo de uma etapa de ensino (trimestre/ bimestre). Esses objetivos devem estar em 
diálogo com as documentações que compõem o Currículo Escolar de Língua Inglesa. É recomendado 
que haja objetivos de aprendizagem para todos os eixos linguístico-discursivos e é necessário que cada 
eixo esteja colorido com uma cor distinta.

Exemplo: Há o total de seis objetivos linguístico-discursivos, distribuídos em 5 diferentes eixos 
linguísticos grifados com diferentes cores. Esses objetivos dialogam com o Referencial Curricular, o 
Escopo e Sequência e o Guia de Proficiência produzidos pelo Instituto Reúna no contexto do Programa 
UK-Brazil Skills for Prosperity. 

 y Quadro 2: Este quadro deve trazer o nome de cada estudante de uma turma (preferencialmente em 
ordem alfabética) e todos os instrumentos avaliativos utilizados ao longo da etapa de ensino em 
questão. Cada instrumento avaliativo será identificado por um nome de escolha do/a docente (por 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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exemplo: Instrumento Avaliativo 1, Instrumento Avaliativo Final) e deverá avaliar, no mínimo, um objetivo de 
aprendizagem (retirado do quadro 1). No quadro 2, esse objetivo de aprendizagem deve ser indicado pela 
mesma representação numérica e de cor definidas no quadro 1, que indicarão o objetivo e o eixo a que 
se refere.  

Exemplo: O objetivo 5, do eixo Listening, representado no quadro 1 pela cor azul, avalia a capacidade 
do/a estudante de reconhecer o contexto discursivo de textos orais curtos (exemplo: Quem está 
falando? Quantas pessoas são? Onde elas estão?). Dessa forma, ao observar o quadro 2, verifica-se que 
esse objetivo de aprendizagem foi avaliado três vezes ao longo do trimestre, no Instrumento Avaliativo 1, 
Instrumento Avaliativo 5 e no Instrumento Avaliativo Final.

Preenchimento da Planilha: 

 y Sugere-se a quantificação dos resultados alcançados em cada objetivo de aprendizagem avaliado. 
A avaliação dos diferentes objetivos pode, ou não, culminar em uma única nota ou conceito. Assim, é 
possível que um instrumento avalie uma série de objetivos de aprendizagem provindos de diferentes 
eixos linguístico-discursivos, mas precise se tornar uma quantificação única para ser transmitida ao 
boletim do/a estudante. 

Exemplo: Observa-se que a aluna Ana, por exemplo, teve conceito B no Instrumento Avaliativo Final e 
este conceito é fruto de uma média dos resultados que ela alcançou nos diferentes objetivos avaliados 
por esse instrumento. No entanto, o preenchimento detalhado da planilha permite que a docente 
consiga observar que a estudante Ana concluiu o 1º trimestre com uma fragilidade na habilidade de 
apresentar-se em inglês, utilizando frases preparadas com antecedência (objetivo 6, cor laranja), em 
que obteve conceito C, ao longo do período. 
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 y Recomenda-se o uso de uma variedade de instrumentos avaliativos, com avaliação integrada ou não dos 
eixos linguístico-discursivos.  

Exemplo: Os Instrumentos avaliativos 1, 2 e 3 avaliam apenas um único objetivo de aprendizagem e 
estão representados na planilha por uma única cor. Já os Instrumentos avaliativos 4, 5 e Final são mais 
coloridos porque apresentam uma avaliação integrada dos eixos linguístico-discursivos.

 y Os instrumentos avaliativos que compõem essa planilha podem ser de avaliações diagnósticas e/ou 
somativas, mas é importante que os resultados e dados obtidos alimentem a ação docente para uma 
prática pedagógica formativa e humanizada. 

Interpretação dos dados:

A representação gráfica da planilha como um todo, incluindo números e cores, possibilita diversas 
maneiras de leitura e interpretação dos dados. A seguir, são sugeridas possibilidades.  

É possível analisar… 

 y ... a planilha como um todo. Possíveis propósitos: Identificar como a turma está naquele bimestre/
trimestre no componente curricular Língua Inglesa (quantos e quantas estudantes estão com notas 
abaixo do esperado, por exemplo); comparar o desempenho de diferentes turmas em uma mesma etapa 
de ensino; comparar o desempenho da mesma turma em diferentes trimestres/bimestres; verificar o 
equilíbrio (ou não!) do trabalho com os diferentes eixos linguísticos.
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 y  ... um/a determinado/a estudante. Possíveis propósitos: observar se houve ou não evolução da 
aprendizagem de um/a estudante ao longo do trimestre; identificar fragilidades e potencialidades do/a 
estudante nos diferentes eixos linguístico-discursivos e/ou objetivos de aprendizagem.

 y  ... um eixo linguístico específico. Possível propósito: identificar uma fragilidade ou uma potencialidade 
do grupo em relação aos diferentes eixos.

 y  ... um objetivo de aprendizagem específico. Possíveis propósitos: identificar um objetivo de 
aprendizagem que não foi aprendido pelo grupo e precisa ser retomado; identificar se um objetivo de 
aprendizagem está sendo proposto de forma espiral ao longo do trimestre.

Dica: A planilha deve ser duplicada/triplicada para atender a quantidade de estudantes da turma. 
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