
XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

551 

 

 
 

A AVALIAÇÃO DIÁRIA COMO MÉTODO DE ENSINO 

 

Samara Melo Gai - samaramelogai@gmail.com 

Universidade Federal de Pelotas, Campus Capão do Leão, 96160-000- Capão do Leão, RS, 

Brasil 

 

 

Resumo. O seguinte trabalho fala sobre o uso de avaliações diárias como método de ensino. 

Por meio do relato de experiência mostra como este método foi desenvolvido e utilizado em 

sala de aula durante o Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Pelotas. O objetivo principal dessa proposta de 

método é acompanhar o desenvolvimento dos alunos, para com os resultados obtidos, através 

das avaliações diárias, poder melhorar e acelerar a compreensão dos alunos sobre os 

conteúdos dados no dia-a-dia. Outra estratégia usada durante o período de estágio, foi 

aproveitar todo o tempo disponível, evitando deixar tarefas para serem feitas fora da sala de 

aula. Esta proposta foi desenvolvida com o intuito de auxiliar o professor a ter uma visão 

panorâmica sobre os conteúdos trabalhados, podendo a cada aula, a partir dos resultados 

elaborar as próximas etapas. É interessante registrar que o professor terá que dedicar mais 

tempo, já que vai elaborar as aulas, desenvolver as atividades e corrigi-las, mas a melhora 

no rendimento dos alunos é considerável, essa dedicação e esforço valeu o resultado final. 

No fim do período de estágio a melhora nos alunos foi significativa, além das notas o mais 

interessante é os alunos terem a compreensão do porquê estarem fazendo as atividades 

daquele método. No fim do período eles entenderam o significado do decorrer das aulas.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se caracteriza como um Relato de Experiências que foram vividas 

durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado de Matemática I, o qual tem por 

finalidade preparar os alunos para exercer a docência. O Estágio de Matemática foi orientado 

e ocorreu no período letivo de 2013/2, correspondendo ao 6º semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática, foi realizado em uma escola pública de rede estadual na cidade 

de Pelotas, em uma turma de 7º ano, com duração total de 43 horas/relógio. 

Antes da realização do estágio foram feitas observações na turma onde iria estagiar, com 

o objetivo de conhecer os alunos e observar a realidade do grupo e da escola e assim elaborar 

um projeto. Esse projeto de estagio foi desenvolvido a partir dessas observações e os planos 

de aula foram adaptados aos conteúdos que seriam trabalhados no terceiro trimestre do 7º ano. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Creio que para melhor entendimento do relato, seja mais relevante a descrição da forma 

como desenvolvi o trabalho, fazendo avaliações em todos os dias de aula, como recomendam 

muitos estudos como Piajet (2006) que diz que “a avaliação é um processo diagnostico que 

auxilia e conduz o desenvolvimento”. 

Ausubel (2008) que trabalha as formas de aprendizagem significativa e ressalta também o 

quão importante é fazer diferentes formas de avaliação fugindo do tradicional “decoreba”, 

Ausubel (2008) também trabalha com o que eu considero fundamental para o método que é 

utilizar as avaliações como meio para se ter um controle do aprendizado do aluno, ele diz que 

“a avaliação assume o caráter de verificar a internalização que se deu do conteúdo”, 

Várias metodologias de ensino apontam para a necessidade de trabalharmos a matemática 

de uma forma simples e diferente na sala de aula, adequando os conteúdos para os tempos de 

hoje, e romper com a mesmice que muitos professores seguem, dar o mesmo conteúdo que 

sempre foi dado, mas de uma forma diferente, com métodos diferentes, destacando que para 

essa condição, o professor precisa dominar bem o conteúdo que será abordado para poder 

observar todos os seus aspectos e saber utilizá-los de diferentes maneiras. 

D’ Ambrósio (1991, p.1) afirma que “[...] há algo errado com a matemática que estamos 

ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante através dos sistemas escolares é obsoleto, 

desinteressante e inútil”, ou seja ele reforça a ideia de que é necessária uma mudança na 

abordagem do conteúdo na sala de aula.  

Da mesma forma Malba Tahan (1968) afirma que “para que os jogos produzam os efeitos 

desejados é preciso que sejam, de certa forma, dirigidos pelos educadores”, então adotando os 

jogos como metodologia podemos dirigi-lo de uma maneira que aborde o conteúdo e que 

sirva também como forma de avaliação. 

Célestin Freinet destaca que “ninguém avança sozinho em sua aprendizagem e que a 

cooperação é fundamental”, trabalhando o método de avaliação diária a interação entre aluno 

e professor é feita de maneira natural, e introduzindo novas metodologias ela se dá de maneira 

voluntaria entre os alunos. 

 É importante que o professor esteja aberto à mudança, sabendo que vai ter muito 

trabalho para tornar a aula mais atraente para os estudantes, isso requer trabalho dentro e fora 

da sala de aula, tendo que dispor de tempo para elaborar atividades e exercícios diferenciados 

que serão aplicados nas aulas, sendo corrigidos e entregues na aula seguinte para os alunos.  

Os recursos podem ser os mais variados, tudo vai depender da criatividade e da 

habilidade do professor de agregar materiais para cada conteúdo.  

A satisfação vem no decorrer das aulas, quando a mudança no aprendizado e rendimento 

é observada. Um método diferente de ensino traz grande importância para o desenvolvimento 

dos alunos, isso muda a educação e sua perspectiva dentro da sala de aula. 

Os alunos aprendem e compreendem com muito mais facilidade já que eles tem em suas 

mãos toda a informação que necessitam. O conteúdo é dado durante a aula de uma maneira 

simples, a qual eles não se prendem copiando conteúdos e não conseguem acompanhar o 

raciocínio, para isso o professor pode utilizar qualquer recurso tecnológico, para aproveitar e 

não perder tempo útil de aula com os alunos copiando o conteúdo.  
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3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

Todas as aulas foram desenvolvidas com o objetivo principal de realizar avaliações 

diárias e assim ter um diagnóstico permanente dos alunos motivando-os a participarem da 

aula, para isso o professor deve avaliar e estimular os alunos ao máximo dentro da sala de 

aula. Foi pensando nessas adversidades que considero que a avaliação diária foi um ótimo 

método para o desenvolvimento dos alunos na sala de aula. 

O professor então desenvolve sua aula baseada no tempo que tem disponível com os 

alunos, o desafio é conseguir dar o conteúdo, exercita-lo e já avaliar os alunos, para poder 

usar os resultados obtidos para a elaboração da próxima aula.  

Sendo assim o professor elabora sua aula com o conteúdo em uma folha para poder 

entregar impressa para os alunos, sendo que ali também tem exemplos que serão feitos juntos 

com os alunos no quadro. Nesta folha tem todas as informações necessárias para o aluno 

compreender o conteúdo, que é o mesmo que seria passado no quadro, mas foi entregue para 

economizar tempo, para poder utiliza-lo de melhor forma.  

Com a avaliação diária que deve ser entregue pelos alunos, o professor tem o controle se 

eles estão ou não conseguindo aprender da maneira que se espera, e quando a tarefa é 

entregue corrigida, os alunos tem subsídios para tirar suas dúvidas e ver aonde estão errando, 

e o mais interessante é que os alunos vão fazer as atividades em sala de aula, aonde tem o 

professor para tirar suas dúvidas. 

A avaliação diária é uma folha entregue aos alunos com uma serie de exercícios e 

questões, tanto práticas como teóricas, sobre aquele conteúdo que foi aprendido nesta mesma 

aula, os alunos devem resolver individualmente ou em duplas depende do objetivo do 

professor, e depois esta folha com as questões deve ser devolvida, pois o professor ira corrigi-

la e depois devolver ao aluno. A avaliação é muito parecida com uma prova comum, mas seu 

diferencial é que ela é aplicada todos os dias ao final de cada aula.   

O importante é identificar qual conteúdo os alunos têm mais dificuldades para sanar as 

dúvidas já no início do conteúdo para que elas não se acumulem, no decorrer de todas as aulas 

o professor tem que tentar ser o mais claro possível e assegurar que os alunos estão 

entendendo, na aula seguinte ele vai ter dados que comprovam ou não o rendimento esperado, 

para poder assim aprimorar a sua aula.  

O professor tem que se dedicar em criar uma aula aonde o conteúdo possa ser entregue 

impresso, para os alunos não terem que copiar a matéria, depois o professor deve fazer 

exemplos, de todos os tipos, e estimular os alunos a irem ao quadro fazer junto com os outros, 

para instiga-los e também trabalhar a interação, e enfim no fim da aula vai ser entregue uma 

avaliação aonde os alunos vão fazer questões sobre o que aprenderam, essas questões vão ser 

feitas em aula e entregue ao professor para serem corrigidas. 

Essa é a metodologia da aula, que vai ser feita todo dia, uma aula vai complementado a 

outra. E no fim de cada conteúdo terá uma avaliação final, que contará para a conclusão da 

nota, assim os alunos não ficarão sobrecarregados com muito conteúdo, já que a cada termino 

de conteúdo terá uma avaliação que engloba todas as avaliações diárias, que já foram 

corrigidas, entregues e que em tese sanaram todas as dúvidas dos alunos.  

Um dos objetivos desse método é que os alunos consigam desenvolver melhor o 

raciocínio, já que não terão que copiar cada matéria. Como a cada aula será entregue um 

atividade corrigida os alunos vão conseguir identificar aonde tem mais dificuldade e trabalhar 

isso com o professor. Eles terão tempo de fazer todas as tarefas, já que as mesmas serão feitas 

em aula, aonde é certo que eles iram fazer, e tem o professor para ajudá-lo. 
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Outro objetivo, quem sabe o mais importante, e tirar da grande maioria dos alunos o 

medo quando se fala de avaliação. Muitas vezes o aluno sabe a matéria mas fica nervoso ao 

saber que está sendo avaliado ou fazendo uma prova. Com esse método ele vai ser avaliado 

todos os dias, e assim a avaliação vai se tornando rotineira.  

Como os alunos já vão revisar matéria em sala de aula eles conseguirão resolver as 

questões com muito mais facilidade, a tendência é eles atingirem todos os objetivos do seu 

ano letivo. Os resultados esperados são os melhores possíveis, porque os alunos iram ter tudo 

que precisam para aprender dentro da sala de aula, socializando e com a certeza de que ali 

eles estão estudando. 

 

4. COMO OCORREU E QUAIS FORAM OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Como já era esperado o primeiro dia de estagio não seguiu à risca tudo o que se tinha 

planejado, a aula foi pouco produtiva mas serviu de subsidio para aprimorar a próxima, como 

era o programado uma aula serviria para desenvolver a outra. A partir do meu primeiro 

contato como professora com os alunos, que foi diferente do das observações, pude observar e 

coletar dados importantes, para ter mais domínio com alunos e uma aula mais produtiva. 

Os alunos demoraram um pouco para se acostumar que a cada aula teriam que fazer uma 

avaliação para entregar, e no início não davam muita importância ao receberem as avaliações 

corrigidas. 

O primeiro ponto positivo observado no estágio foi ver que entregar o conteúdo em 

folhas impressas ajudava e muito no desenvolvimento da aula, sobrava muito mais tempo para 

exercitar e realmente reforçar o entendimento do aluno. A aula proposta era cumprida já que a 

parte teórica do conteúdo era dada e compreendida rapidamente, o que complementava era 

dar exemplos de várias situações e casos do conteúdo, para os alunos terem no que se basear 

para resolver as avaliações. 

No início foi meio conturbado durante as avaliações porque eles ainda não tinham 

entendido o verdadeiro sentido de a cada fim de aula fazer uma avaliação para entregar. Na 

medida que eles foram realmente entendendo o conteúdo e começaram a se questionar dos 

erros cometidos nas avaliações passadas é que o método se tornou eficaz. 

Confesso que ouve um equívoco meu ao dar nota as avaliações, já que isso no início 

confundiu muito os alunos, pois como as avaliações tinham peso 10.0 eles achavam que ao 

fazer uma ou duas avaliações já tinham a nota final. Mas no decorrer do estágio eles 

compreenderam o verdadeiro significado das notas que estavam recebendo. 

Eu tive total apoio e liberdade da escola, então pude desenvolver tudo como havia 

planejado, dei todas as aulas impressas, exercitei bastante o conteúdo, ao final de todas as 

aulas entreguei as avaliações que sempre foram recolhidas e eram entregues na próxima aula 

corrigidas. 

Como estagiaria era gratificante desenvolver aulas, e fazer novos planos de aula, mudar o 

meu método para adapta-lo a necessidade dos alunos, mas sei que essa tarefa não deve ser 

fácil para um professor que tem muitas turmas. Esse não é um método fácil para o professor, 

mas creio que ao passar do tempo o professor já vai conseguir ver a longo prazo como 

determinado conteúdo vai decorrer e poder assim já desenvolver uma serie de aulas, e fazer só 

pequenos ajustes observando as necessidades dos alunos. 

No fim do trimestre fiz questão de expor aos alunos as suas avaliações desde de o início 

para eles notarem como foram melhorando a cada aula, não só como a nota tinha aumentado 

mas como eles tinham aprendido melhor, como sabiam o mesmo conteúdo de várias formas, 
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eles não tinham decorado nada, tinham exercitado e aprendido, e viram isso no fim de cada 

aula quando conseguiam fazer mais uma avaliação. 

As notas de todos os alunos melhoraram muito comparadas a dos outros trimestres, creio 

que desse conteúdo não deve ter ficado nenhuma dúvida, posso afirmar que eles vão 

conseguir desenvolver o conteúdo novamente e vão identifica-lo quando o virem de novo mas 

de outra maneira. 

 

5. OBSERVAÇÃO 

 

Gostaria de deixar claro que ao utilizar esse método de avaliar os alunos diariamente, 

sabia que seria um desafio principalmente quando coloquei o nome avaliação em uma forma 

de trabalho. 

O que quis fazer através dessa proposta, foi “acostumar” os alunos a serem avaliados, já 

que muitas vezes eles se saem mal nas avaliações por ficarem nervosos, e é nesse sentido que 

o método de avaliações diárias ajuda já que os alunos vão estar estudando a cada aula quando 

estiverem realizando as avaliações, no final do trimestre eles já estarão habituados a fazerem 

avaliações e o principal irão saber o conteúdo da avaliação, pois foi para isso que eles 

estudaram durante as aulas.  

Complementando vários estudos feitos sobre avaliações, sobre analise da escrita dos 

alunos, entre outros, o método segue a mesma linha de raciocínio. O que se deseja é tentar 

trazer algo diferente do trivial para a sala de aula e, o principal é ter um retorno que mostre 

para o professor que aquele aluno está aprendendo, para que assim o professor possa 

organizar seu trabalho com a turma, partindo das necessidades e inseguranças dos alunos. 
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