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RESUMO 

 

O foco deste trabalho está centrado no campo dos registros docentes enquanto ferramenta de 

acompanhamento da aprendizagem, e consequentemente, como um instrumento avaliativo. 

Desse modo, temos como objetivo geral: Analisar como se dá o processo de acompanhamento 

da aprendizagem das crianças da Educação Infantil ao primeiro ano do Ensino Fundamental, 

com foco no registro docente como ferramenta pedagógica. Assim sendo, os aportes teórico-

metodológicos estão embasados pela pesquisa qualitativa. A construção dos dados que 

constituem o corpus de análise tem como lócus uma escola da rede municipal de ensino da 

cidade de Pau dos Ferros/RN, e como sujeitos três professoras da referida instituição, sendo 

que, duas delas trabalham no último ano da Educação Infantil e, a terceira, no primeiro ano do 

Ensino Fundamental. Nesse sentido, os dados foram construídos a partir da aplicação de um 

questionário com as professoras, bem como da análise dos relatórios individuais dos alunos, 

elaborados por elas. Os resultados encontrados revelam que a elaboração dos registros 

docentes ainda acontece de forma burocrática, de maneira superficial que, muitas vezes, não 

dão conta de acompanhar a aprendizagem dos alunos, promovendo uma quebra durante a 

transição dos ciclos, acrescida da falta de periodicidade e continuidade nos relatos dos 

professores, pois se configuram apenas como descrições do processo de escolarização e 

apresentam apenas algumas reflexões dos professores acerca da prática docente e das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o processo de aprendizagem.   

 

Palavras-chave: Registros docentes. Acompanhamento da aprendizagem. Avaliação. Anos 

Iniciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work’s focus is centered on the teaching records field as an instrument for monitoring 

learning and, consequently, as an evaluation one. Therefore, we have as general aim: analyze 

how is the monitoring process of children's learning at the Kindergarten in the First Year of 

Elementary School, focusing on the teaching register as a pedagogical instrument. Thus, the 

theoretical and methodological contributions are grounded by qualitative research. The data 

construction that constitutes the corpus of analysis has as locus a public school situated in Pau 

dos Ferros city/RN; as participants, three teachers who works in that school, being that, two of 

them work in the last year of Early Childhood Education, and the third one, in the First Year 

of Elementary School. Thereby, the data were constructed from the application of a 

questionnaire with the teachers, as well as from the analysis of the students’ individual 

reports, elaborated by them. The results show that the elaboration of teaching records still 

happens in a bureaucratically and superficially way, and sometimes they are not enough to 

accompany the students’ learning, promoting a break during the cycles’ transition,   together 

with a lack of periodicity and continuity in teachers' reports, because they are only described 

as descriptions of the schooling process and present only some teachers’ reflections about 

teaching practice and difficulties faced by students during the learning process. 

 

Key-words: Teaching registries. Learning Monitoring. Evaluation. Early Years. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

Quase tudo me faltava, mas fé nunca me faltou.  

Deus me ensinou os valores mais nobres,  

que um sonhador nunca é pobre, 

que sonho não tem preço, mas tem muito valor.  

Bráulio Bessa 

 

 

Ao longo do tempo, vivenciamos situações formativas (na escola, na família, nos 

grupos sociais, religiosos, etc.) que possibilitam a nossa inserção no mundo, colocando-nos a 

pensar acerca de como deve acontecer uma aprendizagem contextualizada, que ultrapasse 

uma visão reducionista acerca do que está a ser assimilado. Nesse percurso, descobrimos 

cores, sabores e leituras que nos fazem viajar por mundos que nos possibilitam um saber 

personalizado, que tenha a cara, o corpo e a alma daquele que aprende, que descobre, que 

desperta para a construção da sua própria personalidade. 

Nesse caminhar, precisamos de ferramentas que nos remontem ao conhecimento, e/ou 

experiências vivenciadas que refletem a nossa filosofia de mundo. Além disso, devemos estar 

atentos para a singularidade que permeia a nossa existência e que nos faz olhar, tanto para a 

vida como para as pessoas, de modo particular e único. Quando caminhamos, encontramos 

motivos que nos fazem reagir, progredir ou questionar, e que, de certo modo, nos paralisam, e 

ao mesmo tempo, nos lançam ao horizonte, para encontrarmos as respostas que nos 

inquietam.  

Nesta reflexão, destacamos a nossa preocupação com a prática docente, que envolve 

tanto as questões profissionais quanto humanas dos professores. Sendo assim, durante o nosso 

processo formativo, construímos articulações teóricas através de estudos, participação em 

pesquisas, reflexões, na tentativa de entendermos como as pessoas aprendem, e como essa 

aprendizagem é registrada, como diagnosticamos, quando é que estamos realmente 

preparados para os desafios no campo da avaliação da aprendizagem no contexto da educação 

básica na escola pública.  

Essas reflexões apresentadas acima remontam a ideia de que qualquer professor que 

deseje entender a sua prática profissional e a aprendizagem dos seus alunos, necessitará de 

uma prática respaldada por reflexões e sistematizações escritas que permitam pensar acerca 

dos dados construídos, os quais nos apresentam como um diário, responsável pelo 
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acompanhamento, em uma perspectiva longitudinal1 dos alunos, que atenda tanto às 

demandas burocráticas, exigidas pela escola (aqui nos referimos aos diários de classe, 

relatórios, fichas diagnósticas, etc.) como também, a um diário informal, que possa ser 

utilizado pelo professor para retomar a sua prática pedagógica e avaliar seus alunos de 

maneira contínua e processual e, desse modo, pode ser considerado como um documento 

institucionalizado, ou seja, passando a ser formalizado pelas escolas.  

Um registro que esteja pautado, sobretudo, na aprendizagem discente, que identifique 

os momentos de fragilidades, dificuldades dos alunos, mas também dos avanços, das 

atividades realizadas, do aprendizado alcançado. Concordamos, pois, com Costa (2015), 

quando esta revela que: “Os registros docentes, desde os diários de campo e diários de classe 

até as tabelas e gráficos que informam dados acerca da aprendizagem discente, possibilitam 

uma visão social e subjetiva a respeito da história de vida das crianças” (COSTA, 2015 p.163-

164) e que, por assim ser, auxiliam tanto os professores como a escola, neste processo 

formativo, no qual é possível encontrar caminhos e soluções para avanços na aprendizagem 

das crianças.  

A ausência de registros sobre o acompanhamento da aprendizagem dos alunos na fase 

inicial do seu processo escolar, tanto referente à Educação Infantil, como aos Anos Iniciais2 

sugere uma necessidade de investigar como os professores diagnosticam, solucionam e/ou 

apontam, formalmente (despindo-se das conversas informais), as dificuldades e os avanços, e, 

sobretudo, como avaliam o processo de aprendizagem dos alunos. 

Desse modo, para o desenvolvimento desta pesquisa, temos como objetivo geral: 

Analisar como se dá o processo de acompanhamento da aprendizagem das crianças da 

Educação Infantil ao primeiro ano do Ensino Fundamental, com foco no registro docente3 

como ferramenta pedagógica; e como objetivos específicos, temos: identificar como o registro 

da aprendizagem das crianças está se consolidando na escola pública, da Educação Infantil ao 

1º ano do Ensino Fundamental; apontar os critérios utilizados no processo de elaboração dos 

registros da aprendizagem das crianças realizado pelos professores; compreender os registros 

docentes como instrumento pedagógico que possibilite o acompanhamento da aprendizagem 

                                                      
1Essa expressão se refere à necessidade de acompanhar o processo de escolarização dos alunos, ou seja, com 

base nos registros docentes, compreender o percurso trilhado, em uma perspectiva de continuidade da 

aprendizagem.  
2Ausência identificada por Costa (2015 p.163-164) através da pesquisa Da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com foco na avaliação diagnóstica, ligada 

ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino e Aprendizagem – GEPPE, do 

Departamento de Educação, do CAMEAM/UERN. 
3Refere-se à discussão levantada por Madalena Freire, quando aponta o registro como ferramenta do professor 

em seu processo de reflexão sobre a prática e a construção de autoria sobre seu trabalho. 
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discente entre anos letivos e entre etapas de ensino diferentes, facilitando o processo de 

(re)planejamento da prática docente. 

Nossas inquietações partem da necessidade de evidenciar os registros docentes como 

instrumento que auxilia a própria prática docente, haja vista que podem construir, 

cotidianamente, narrativas que expressam os contextos socioculturais e educativos dos alunos. 

Nesse sentido, temos como ponto de partida uma problemática que busca saber: Como os 

registros docentes, enquanto ferramenta pedagógica no acompanhamento dos alunos da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, em seus processos de aprendizagem, são 

elaborados pelos professores?  

A fim de propormos uma discussão do registro docente, pretendemos compreender 

como se dá o acompanhamento dos alunos, mediante esses registros, ressaltando a 

necessidade de compreender o processo de aprendizagem em uma perspectiva longitudinal, 

ou seja, acompanhar todo o processo de aprendizagem da criança, desde a Educação Infantil 

ao ingresso nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de modo que tenhamos uma visão 

ampla de como a criança chegou à escola, e quais foram as dificuldades e os avanços 

alcançados por ela durante seu percurso de escolarização e de alfabetização. 

Para tanto, realizamos como atividade inicial um levantamento acerca dos trabalhos 

produzidos sobre registro docente, que foi o estado da arte da pesquisa – buscando 

contextualizar o nosso estudo e aprofundando nossas discussões acerca do tema, haja vista 

que tínhamos como dificuldade inicial poucos referenciais teóricos que abordassem os 

registros docentes e o acompanhamento da aprendizagem, daí a necessidade de constatar tanto 

a quantidade de produção sobre a temática apresentada – inicialmente realizamos uma 

pesquisa na plataforma do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBCIT), que dá acesso à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 

disponibilizando 386. 322 dissertações, e 178.671 teses, de acordo com a plataforma – como 

também, o conteúdo de cada produção.  

Esta plataforma indexa trabalhos ligados a todas as áreas de conhecimentos, possuindo 

um vasto acervo bibliográfico. Assim sendo, por meio dela, pesquisamos, separadamente, os 

trabalhos com os seguintes descritores: “Registro de aprendizagem”, “registro docente”, 

“relatos de aprendizagem” e “regime de ciclos”. Encontramos com esse filtro uma soma de 

cinquenta e cinco trabalhos, sendo um duplicado. Para a realização desta pesquisa, e em 

função da quantidade de trabalhos, optamos por analisar os textos publicados entre 2014 – 

2017, pois ao realizarmos a busca inicial, foi possível observar que a maioria dos trabalhos é 

recente e encontra-se dentro desta estimativa que delimitamos; assim, apresentaremos a seguir 
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o número de trabalhos encontrados, e a quantidade que selecionamos, com base na nossa 

temática.   

Dessa forma, temos o seguinte quadro: sete trabalhos referentes ao descritivo 

“Registro de aprendizagem”, dentre eles, realizamos o download de apenas um, os demais são 

voltados para a área da saúde, sobre análise de livro didático, atuação no Ensino Médio e 

aprendizagem escolar.  

Para o descritivo “registro docente”, obtivemos um resultado de três trabalhos, 

realizamos o download de mais um, haja vista que um arquivo está duplicado, e o outro, 

voltado para a formação inicial de professores. Já para o descritivo “relato de aprendizagem,” 

obtivemos um resultado de nove trabalhos, porém, todos direcionados para a área da saúde. 

Por fim, para o descritivo “Regime de ciclos”, obtivemos três trabalhos; destes, realizamos o 

download de apenas um, os demais são voltados para a área de Economia e Geografia.   

Assim sendo, realizamos apenas downloads de três trabalhos, configurando-se como 

dissertações de Mestrado, todas elas do Estado de São Paulo. Segue o quadro, abaixo, com 

mais informações fornecidas pelos próprios autores dos textos. 

 

Quadro 1 – Produção teórica acerca dos registros docentes 

TÍTULO AUTOR ANO OBJETIVOS METODOLOGIA RESULTADOS 

Avaliação da 

aprendizagem 

nos anos 

iniciais do 

Ensino 

Fundamental: 

registros 

avaliativos e 

práticas de 

professores 

Denise de 

Sousa 

Gomes 

Llata 

2015 Analisar as 

contribuições dos 

registros da 

avaliação da 

aprendizagem para 

o 

acompanhamento 

do aprendizado 

dos alunos, nas 

discussões 

pedagógicas 

desenvolvidas em 

momentos de 

trabalho 

colaborativo, por 

compreender-se 

que os registros 

avaliativos são 

instrumentos de 

sistematização das 

informações 

obtidas sobre o 

desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Abordagem 

qualitativa conforme 

Bogdan e Biklen 

(1994), realizada por 

intermédio dos 

seguintes instrumentos 

e procedimentos 

metodológicos: 

análise documental, 

questionário e “grupo 

dialogal” 

(DOMINGUES, 

2006). A análise dos 

dados foi realizada 

tendo como referência 

os fundamentos da 

“análise de prosa” 

(ANDRE, 1983) 

A avaliação da 

aprendizagem é um 

processo de extrema 

complexidade e abarca 

diversos conhecimentos 

do fazer docente, 

portanto, as concepções 

de educação, do 

entendimento de como 

o aluno aprende 

determinado 

conhecimento e de 

como ele deve ser 

ensinado, assim como o 

que se sabe sobre o 

próprio conteúdo 

desenvolvido, implicam 

diretamente esse 

processo e, por 

consequência, na 

existência, na 

relevância, na qualidade 

e na utilização dos 

registros avaliativos. 

O registro 

como 

instrumento 

de reflexão na 

 

Angélica 

de 

Almeida 

 

2015 
 

Criar espaços 

coletivos de 

reflexão nos 

 

Princípio da ação-

reflexão-ação 

preconizado por Paulo 

 

Valorização do registro 

como instrumento que 

contribui para processo 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Merli%2C+Ang%C3%A9lica+de+Almeida
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Merli%2C+Ang%C3%A9lica+de+Almeida
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Merli%2C+Ang%C3%A9lica+de+Almeida
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Merli%2C+Ang%C3%A9lica+de+Almeida
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formação do 

docente: 

pesquisa-

intervenção 

em escola 

municipal de 

Educação 

Infantil 

Merli 

 

momentos de 

formação 

continuada em 

serviço de uma 

escola municipal 

de Educação 

Infantil da cidade 

de São Paulo  

Freire; Diálogo com 

seis professoras, 

observação da 

atividade proposta; 

socialização com as 

demais professoras do 

grupo de Jornada 

Especial da Formação 

integral, dos registros 

e das reflexões 

sistematizadas; Como 

procedimento, foi 

utilizado registro em 

diário de campo, áudio 

gravações e 

elaboração de sínteses 

dos diálogos 

realizados nos 

momentos de 

devolutiva.  

de reflexão sobre a 

prática; a socialização 

dos registros feitos 

pelas professoras 

contribuiu com o 

processo de reflexão 

coletiva; as professoras 

participantes do 

processo avaliam que 

suas práticas foram 

valorizadas pela 

coordenadora-

pesquisadora; 

Alfabetização 

no Ensino 

Fundamental: 

novas bases 

curriculares 

Natalia 

Bortolaci 

2015 Um plano que 

considere as 

transições; 

assumir, a partir do 

ano de ingresso no 

ensino 

fundamental, a 

perspectiva de 

ciclos; aprofundar 

conhecimentos que 

permitam 

considerar 

aspectos subjetivos 

da relação 

educativo; 

estabelecer uma 

relação dinâmica e 

produtiva entre 

oralidade e escrita, 

entre língua e 

literatura; manejo 

das 

heterogeneidades. 

Esse trabalho 

apresenta dados e 

discussões oriundos de 

uma experiência 

coletiva de pesquisa; a 

perspectiva teórica 

parte da articulação de 

várias áreas e temas de 

conhecimento: a 

história da escrita, 

pesquisa sobre 

oralidade ou cultura 

oral, a psicanálise e a 

educação; 

Ao longo dessas 

experiências 

constatamos que, para 

formar leitores e 

escritores de bom nível 

na escola pública 

brasileira, precisamos 

de um modelo de 

trabalho coletivo mais 

complexo, capaz de 

exercer um manejo 

pedagógico detalhado, e 

ampliamos nossa 

consciência de que 

nossas buscas 

metodológicas, nossas 

experiências e nossos 

esforços coletivos em 

torno da 

heterogeneidade, apesar 

de consistente e 

relevante, só poderão 

ser sustentadas a partir 

de uma reorganização 

do trabalho escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Estado da Arte realizado na plataforma IBCIT 

 

Vale salientar que já conhecíamos o trabalho da autora Natalia Bortolaci (2015), haja 

vista que a pesquisadora foi bolsista do projeto O Desafio de ensinar a leitura e a escrita no 

contexto fundamental dos nove anos – Observatório de Educação /OBEDUC4e que, assim 

                                                      
4As ações desenvolvidas desse projeto buscavam a alfabetização das crianças de modo integral, visando atingir a 

meta de alfabetizar nos três primeiros anos do Ensino Fundamental/Anos Iniciais, considerando o domínio da 

leitura, da escrita e da oralidade, de modo que ao fim dos quatro anos de execução do projeto, a equipe 

conseguisse sistematizar maneiras que envolvessem as formas de avaliar e de diagnosticar dificuldades e 

habilidades das crianças no seu processo de alfabetização, e assim, apresentar resultados que ampliassem o 
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sendo, é um produto resultante do referido projeto, e que discute, mediante as experiências 

vivenciadas, possibilidades de políticas públicas e reformulação curricular, para atender, de 

maneira satisfatória, às crianças que estão iniciando o ciclo de alfabetização.   

Assim, todos os trabalhos apresentados através deste estudo fornecem informações 

sobre os registros docentes e trazem uma discussão acerca da formação profissional, do 

registro enquanto instrumento avaliativo, tanto no que tange às aprendizagens dos alunos, 

como quanto à análise da própria prática docente. Além disso, também sugerem discutir sobre 

a criação de políticas públicas que assegurem, não só a permanência dos alunos nas escolas, 

como também, a aprendizagem, discutindo, através das reformas educacionais, como a Lei 

11.274/2006 (o aumento de mais um ano para os anos iniciais, para a alfabetização de 

crianças, e passa a acolher os alunos que, em anos anteriores, eram atendidos pela Educação 

Infantil) e os programas desenvolvidos nesta área.  

Esses trabalhos apresentam em sua base teórico-metodológica diferentes instrumentos 

para o desenvolvimento do corpus das análises, que sugerem o uso de entrevistas, trabalho 

com grupo focal de professores, diário de campo, análise documental, dentre outros, que 

apontam os registros como instrumento avaliativo, que integra a prática do professor e 

promove reflexões significativas acerca do ensino e da aprendizagem.  

A partir desses estudos, percebemos que estes dialogam com a discussão, aqui 

apresentada, pois confirmam a falta de formação profissional, bem como a necessidade de um 

registro que dê conta, não só das questões atitudinais, mas que contemplem a aprendizagem, 

demandando um acompanhamento contínuo, e para isso, é necessário retomar os registros 

escritos, ano após ano, durante a escolarização da criança. 

 Todavia, infelizmente, mediante o contato com o chão da escola, a maioria dos 

docentes não costuma retomar os relatórios escritos anteriormente sobre o aluno, de quando 

os mesmos estavam em outro nível de escolarização. Em conversas informais com alguns 

professores, com base nas pesquisas que participamos e que referenciamos ao longo deste 

trabalho, como por exemplo, o Desafio, os professores revelam que quando recebem seus 

alunos, no início do ano, invés de procurar os relatos escritos sobre eles, se utiliza apenas de 

conversas informais com os demais professores, que trabalharam com os mesmos alunos, em 

anos anteriores. Infelizmente, isso ocorre devido à configuração do registro e sua 

incorporação na escola, que, assim como destaca Costa (2015), o registro sobre a 

aprendizagem nas escolas se apresenta como um escrito: “[...] restrito aos diários de classe e 

                                                                                                                                                                      
modelo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do texto, sempre que nos referimos a ele, chamaremos de projeto Desafio. 
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às mínimas anotações a cargo de cada docente, muitas vezes sem especificação da data que 

demarca quando foram elaborados, não dá conta de um acompanhamento sistemático do 

desempenho de cada criança” (COSTA, 2015, p. 204). 

Isso evidencia a prática de um registro enquanto instrumento meramente burocrático, e 

a necessidade de um acompanhamento pedagógico que vislumbre a importância do registro 

enquanto documento escolar e que, sobretudo, retrata e resgata ao mesmo tempo, uma história 

de vida, que precisa ser respeitada mediante as suas singularidades. Desse modo, se faz 

necessário redimensionar as nossas reflexões acerca do planejamento e da avaliação escolar, 

uma vez que a prática profissional declina-se somente para uma visão quantitativa, que 

segrega, separa e seleciona apenas os “melhores” que, geralmente, são aqueles que dão conta 

da leitura, da escrita e dos conhecimentos matemáticos. Por este motivo, optamos focar na 

discussão sobre avaliação da aprendizagem, uma vez que envolve planejamento da prática 

profissional e, consequentemente, sobre os instrumentos e estratégias didáticas pedagógicas 

que são utilizadas pelos docentes.  

Assim, dentro da dinâmica da prática docente, alguns alunos podem ser menos vistos, 

seja por apresentar atitudes de um comportamento inadequado, ou até mesmo, por se 

apresentarem como alunos passivos, que não participam (não verbalizam seus pensamentos), 

pois, assim como acentua Belintane (2013), desde que o construtivismo chegou às escolas, a 

passividade dos alunos foi entendida como um mal, no qual quem não participasse ativamente 

(falando) nas aulas, não estaria aprendendo.  

Esse equívoco provocou algumas interpretações que perduram até hoje, um exemplo 

disso é que, muitas vezes, nos registros individuais dos alunos, os professores redigem os 

relatos colocando a fala (oral e cotidiana) como se ela tivesse o mesmo significado da 

oralidade, ou seja, os professores escrevem que os alunos são ou não bons na oralidade, se 

estes dominam ou não as questões da fala, se participam das aulas; no entanto, sabemos que 

oralidade está muito além dessas interpretações, mas sim, corresponde à capacidade de 

dominar os traquejos discursivos, ao resgate dos textos de memórias, o domínio das 

narrativas, apresentando-as com início, meio e fim, etc. (BELINTANE, 2013).   

Assim sendo, estes trabalhos dos quais fizemos a leitura, citados anteriormente, ainda 

apontam que o registro deve voltar-se para as questões metodológicas, que segundo Madalena 

Freire (2014), refere-se ao planejamento, à observação e reflexão. Desse modo, entendemos 

que o registro pode contribuir para a reflexão da prática, como instrumento avaliativo, e, 

através da observação e de uma escuta minuciosa, pode ser uma ferramenta para o 
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acompanhamento longitudinal5desses alunos.  

Para tanto, também apontamos a necessidade de compreendermos como a transição 

que ocorre de um ciclo para outro (Educação Infantil para o Ensino Fundamental) tem 

acontecido, e de que forma os professores têm conseguido registrar sobre essas dificuldades, e 

principalmente, sobre os avanços educacionais dos alunos. Nessa perspectiva, nossa pesquisa 

avança em relação aos demais trabalhos encontrados, pois buscamos compreender a 

elaboração dos critérios construídos pelos professores, e como os registros docentes, enquanto 

instrumento pedagógico, possibilita o acompanhamento contínuo da aprendizagem, mas, 

sobretudo, se facilita a dobradiça de um ciclo para o outro – da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, destacamos neste trabalho uma avaliação defendida por Hoffmann 

(2012), pois a mesma apresenta o processo avaliativo como uma prática mediadora em 

construção, destacando o registro como “[...] anotações significativas sobre o 

acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento” 

(HOFFMANN, 2009, p. 76).  A autora ressalta que na medida em que escrevemos sobre os 

alunos, criamos a possibilidade de compreender os seus entendimentos, conhecer o seu 

processo, e, sobretudo, sobre as diferenças do entendimento, ou seja, que cada aluno aprende 

conforme sua subjetividade o permite. Assim, os registros aparecem como mecanismo que 

sugere ações alternativas para progredir e prosseguir em relação às dificuldades dos alunos 

(HOFFMANN, 2009).  

Para que isso aconteça, é preciso também que os professores assumam o papel de 

crítico-reflexivos, auxiliando os alunos na construção de um saber também reflexivo em que 

os mesmos possam se expressar, de modo individual, e que os professores consigam 

compreender todas as formas de demonstração acerca do conhecimento e da aprendizagem, 

construindo, por meio da sua experiência profissional, as habilidades de ver e ouvir para além 

das superficialidades apresentadas na sala de aula.  

Essa capacidade de ouvir, escutar e de pensar deve estar evidenciada, tanto nos 

registros dos professores sobre os alunos, quando elencam as capacidades e habilidades 

atingidas pelos alunos, como nas suas próprias reflexões sobre a prática pedagógica e as 

atividades que deverão ser desenvolvidas, visando um ensino que possibilite a formação de 

sujeitos autônomos e reflexivos.  

Portanto, este trabalho está estruturado em 5 (cinco) capítulos que correspondem: o 

                                                      
5 Termo utilizado por Costa (2015), que se refere à necessidade de acompanhar o aluno de forma integral e 

contínua, através de um registro que revele a aprendizagem dos alunos.   
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primeiro capítulo introdutório, contendo a explicação do objeto pesquisado, a justificativa da 

escolha da temática, os objetivos pretendidos, a explanação da questão-problema, bem como o 

levantamento bibliográfico acerca dos registros docentes que corresponde a um estudo sobre 

as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no campo educacional, que contemplam os 

registros e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. 

O segundo capítulo refere-se ao percurso teórico-metodológico da pesquisa, 

evidenciando a caracterização dos sujeitos e do lócus pesquisado, a abordagem investigada, o 

tipo de pesquisa, e os instrumentos utilizados para construção dos dados.  

O terceiro capítulo traz os aportes teóricos que fundamentam nossa pesquisa e validam 

nossa investigação. Para tanto, tratamos de alguns conceitos-chave: registros docentes, 

avaliação mediadora, professor alfabetizador, enfatizando o acompanhamento longitudinal da 

aprendizagem.  

No quarto capítulo apresentamos as análises do corpus da pesquisa, constituídas a 

partir de um questionário realizado com professoras que lecionam na turma do Pré II da 

Educação Infantil, e com uma professora que leciona o 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Além disso, utilizamos os relatórios individuais das crianças, escritos pelas 

professoras, correspondentes às turmas mencionadas acima, a fim de compreender algumas 

questões como: os critérios estabelecidos para a elaboração dos registros, as bases teóricas 

utilizadas, as dificuldades na hora de registrar, os registros docentes no processo avaliativo, a 

periodicidade e continuidade da aprendizagem.  

No quinto capítulo procuramos elencar considerações finais acerca do trabalho 

desenvolvido, embasadas pela fundamentação teórica de estudiosos que discutem o processo 

de aprendizagem, bem como a necessidade de um acompanhamento e de uma escuta aguçada, 

possibilitada pela reflexão da própria prática docente, durante os anos de escolarização e 

alfabetização da criança, modificando as ferramentas e instrumentos de avaliação, visando à 

qualidade de ensino e da aprendizagem.   

Nos apêndices organizamos os documentos necessários para realização deste trabalho, 

como: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, entregue e assinado pelas 

professoras partícipes dessa investigação, esclarecendo-as sobre os objetivos do trabalho e 

utilização dos dados contidos na pesquisa, e ainda, o questionário aplicado com as 

professoras, configurando o corpus parcial da análise deste trabalho, uma vez que nosso 

trabalho busca analisar tanto as falas das professoras, como os relatórios escritos por elas.  

As referências indicam os autores utilizados para discussão teórico-metodológica, 

evidenciando a literatura que conduziu o desenvolvimento deste trabalho.  
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2 O TRAÇADO METODOLÓGICO DA PESQUISA: UM OLHAR INVESTIGATIVO 

 

Buscando compreender o registro docente como instrumento que possibilita um 

acompanhamento longitudinal dos alunos, e uma possibilidade de articulação da própria 

prática docente, haja vista que o registro pode se configurar como uma ferramenta para 

compreender a dobradiça6dos alunos que estão saindo da Educação Infantil e ingressando nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pretendemos pesquisar de que forma esses registros 

são elaborados pelos docentes, quais são os critérios estabelecidos para a sua construção, 

apontando-os como instrumento avaliativo que facilita a compreensão acerca do 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS TÉCNICAS E OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA 

CONSTRUÇÃO DOS DADOS  

 

Este trabalho se insere no campo da investigação qualitativa, uma vez que aproxima o 

sujeito e o conhecimento, o pesquisador e o pesquisado, promovendo interações e 

possibilidades de um trabalho mais preciso, e acima de tudo, por lidar com sujeitos em sua 

dinâmica cotidiana, favorecendo a análise e a confirmação ou não, das ideias. Nesse sentido, 

Richardson (2011) aponta que: “A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais, 

apresentadas pelos entrevistados [...]”. (RICHARDSON, 2011, p. 90). 

Portanto, o pesquisador aprende com as experiências evidenciadas através da pesquisa. 

Assim sendo, escolhemos essa abordagem de pesquisa por proporcionar aproximação com o 

sujeito pesquisado porque é “[...] uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social [...]” (RICHARDSON, 2010, p.79), possibilitando uma descrição mais 

complexa e profunda, para o entendimento de diversos problemas, identificando-os e 

compreendendo-os, através da vivência em determinados grupos.  

Assim, concordamos com Bogdan e Biklen (1994) quando apontam que, os 

investigadores qualitativos se apresentam como viajantes, que desconhecem as 

especificidades dos terrenos que planeiam, os quais irão desenvolver seus estudos com o 

objeto pesquisado. Vale ressaltar que, para os referidos autores, esta abordagem qualitativa é 

                                                      
6Esse conceito é um termo utilizado por Claudemir Belintane, quando se refere ao estabelecimento de 

continuidade na aprendizagem das crianças entre níveis diferentes de ensino – Educação Infantil e 1º ano, e entre 

os demais níveis do Ensino Fundamental. 
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válida porque seu objetivo “[...] não é o juízo de valor, mas antes, o de compreender o mundo 

dos sujeitos e determinar como e com que critério eles o julgam” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p.83).  

Nesse sentido, também concordamos com Chizzotti (2003) quando acentua que uma 

pesquisa qualitativa implica uma partilha com pessoas, fatos e locais e, nessa imersão, 

construímos os dados que se tornam visíveis e latentes a partir de um olhar aguçado acerca de 

contextos analisados, e de uma escuta minuciosa podemos construir os dados para que se 

tornem objetos de nossa pesquisa.   

Esta pesquisa se caracteriza, ainda, como bibliográfica e de campo. É considerada 

como bibliográfica porque, segundo Gil (2002), toda pesquisa requer uma revisão teórica para 

fundamentar as concepções levantadas pelos pesquisadores. E, segundo o autor: “[...] não há 

outra maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos (GIL, 

2010, p. 30).  

Desse modo, com base no estado da arte, apresentado na introdução desta dissertação, 

buscamos referenciais teóricos que discutam sobre a construção dos registros docentes, 

considerando a necessidade de conhecermos como os professores estão registrando o processo 

de aprendizagem dos alunos, bem como quais as pesquisas que estão sendo realizadas nessa 

área, e concomitantemente, as publicações, é que ancoramos parte da nossa discussão teórica.  

Assim, na busca de novos conhecimentos para o desvelamento de muitas perguntas e 

inquietações que surgem no decorrer da pesquisa, destacamos alguns autores como aporte 

teórico: Belintane (2013); Costa (2015); Hoffmann (2012); Guarnieri (2001); Ribeiro (2004), 

dentre outros que se inserem na discussão de registro de aprendizagem de crianças em fase de 

alfabetização, sobre avaliação e aprendizagem.  

Além disso, esta pesquisa se configura também como de campo, pois assim como 

acentua Gil (2002, p. 53), “[...] é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo 

uma experiência direta com a situação de estudo”. Para o autor, somente com a imersão na 

realidade é que se pode entender as regras de um determinado grupo, seus costumes, cultura e 

o modo de como se relacionam com os demais membros da sociedade. 

Além disso, Minayo (2001) também revela que esta fase da pesquisa de campo se faz 

necessária para que, uma vez conhecendo o local da pesquisa e realizada a interação com os 

sujeitos envolvidos, é possível formular possíveis respostas, na tentativa de compreender a 

nossa problemática. Nesse sentido, temos a oportunidade de analisar, superficialmente, a 

realidade vivenciada e construirmos conhecimento empírico dos fatos apresentados, para 

posteriormente, comprovarmos ou não, as nossas inquietações, utilizando-nos do rigor 
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científico, para estabelecermos pontes entre o conhecimento inicial e o conhecimento 

construído a partir das análises elaboradas, questionando e refletindo sobre as respostas 

encontradas, pois assim como pontua a referida autora, “[...] todo pesquisador precisa ser um 

curioso, um perguntador. E essa qualidade deverá ser exercida o tempo todo no trabalho de 

campo”. (MINAYO, 2001, p. 62).  

Buscando atender ao objetivo desta pesquisa, escolhemos como instrumento para a 

pesquisa de campo, o questionário. Optamos pela aplicação de questionários, pois 

concordamos com Oliveira (2016, p.43), quando o aponta como: “[...] uma técnica para 

obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e 

sobre todo e qualquer dado que o pesquisador deseja registrar para atender os objetivos do seu 

estudo”. Dessa forma, construímos questionários com questões abertas e fechadas, que foram 

aplicados com duas professoras da Educação Infantil e uma professora dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental de uma escola, na busca de compreender como elas sistematizam e 

utilizam os registros docentes no dia a dia, bem como para diagnosticar como e o que elas 

estão registrando sobre o processo de aprendizagem dos alunos. 

Realizamos a aplicação dos questionários, simultaneamente, com as professoras da 

Educação Infantil, e em seguida, com a do Ensino Fundamental, com o intuito de 

compreendermos como está se dando a transição desse ciclo, de que modo os alunos estão 

saindo da Educação Infantil e ingressando nos Anos Inicias, e de que forma os registros têm 

sido construídos de maneira que contemple o acompanhamento integral da aprendizagem 

desses alunos. 

Para tanto, também utilizamos como instrumento para a construção dos dados, os 

diagnósticos iniciais das turmas, realizados pelas professoras partícipes desta pesquisa, para 

conhecermos os alunos, o contexto familiar e a forma como são inseridos dentro da sala de 

aula, como se relacionam, e principalmente, para identificar a forma como as professoras 

elaboram esses registros iniciais de cada turma.  

Para o tratamento e análise das informações obtidas a partir dos questionários, 

utilizamos como procedimento a análise de conteúdo, que segundo Severino (2008), é uma 

metodologia que visa compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das 

comunicações, e que assim sendo, busca o significado das mensagens, sejam elas verbais, 

orais, gestuais, figurativas, documentais, etc.  

Ressaltamos que esse procedimento surgiu nos Estados Unidos, e que seus primeiros 

experimentos estavam voltados para comunicação de massa, e que assim sendo, até os anos 
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50 predominava o aspecto quantitativo, que se traduzia pelo número de aparição nas 

mensagens. Atualmente, Minayo (2001) destaca duas funções para esta técnica, a saber:  

 
a) Verificação de hipóteses ou questões: através da análise de conteúdo 

podemos encontrar respostas para questões formuladas anteriormente, 

confirmando-as ou negando-as a partir da investigação inicial; 

b) Descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos: O que 

permitirá ir além do que está explicito, das aparências, do que está dito na 

mensagem. (MINAYO, 2001, p. 74, grifos nosso). 

 

A análise de conteúdo permite descrever, analisar e interpretar as mensagens através 

dos enunciados apresentados em todas as formas de discurso. Logo, Minayo (2001, p. 75-76, 

grifo nosso) afirma que essa técnica pode abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração 

do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Na fase da pré-análise é organizado o material a ser analisado e definidas as unidades 

de registros (que podem ser palavras, orações e frases), unidades de contexto (nas quais a 

mensagem está inserida), trechos significativos e categorias. Já na fase de exploração do 

material, é o momento de aplicar o que foi organizado na primeira fase, sendo necessário 

fazer várias leituras acerca do material. E por fim, na última fase, tentamos desvelar o que está 

sendo apresentado inicialmente, através do material obtido, considerando todas as mensagens 

do manifestado no conteúdo.  

Por se tratar de um olhar individual e singular, que contempla a interpretação textual e 

subjetividade do pesquisador, esse procedimento vem sofrendo algumas críticas ao longo dos 

anos, entretanto é preciso considerar a seriedade e a qualidade do trabalho apresentado acerca 

da sua conceituação crítica, estabelecida entre o pesquisador, os sujeitos envolvidos e os 

resultados obtidos.  

Portanto, evidenciamos que é possível, através desse procedimento, compreender o 

que está por trás das palavras, uma vez que analisamos os registros produzidos pelas 

professoras, tentando identificar os critérios utilizados para a sua elaboração, entendendo 

como esses registros têm se consolidado na escola pública, como está sendo feito o 

acompanhamento dos alunos durante o seu processo de aprendizagem. Por isso, fizemos uso 

desse procedimento para facilitar a criação de categorias de análise, e obtenção de respostas 

significativas para o nosso trabalho, para assim responder aos objetivos propostos por esta 

pesquisa. 

Realizamos o processo de sistematização dos dados construídos através da análise 

inicial, por meio dos relatórios individuais dos alunos e, com os apontamentos, fizemos uma 
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contraposição com as respostas obtidas por meio dos questionários, identificando como se dá 

a elaboração dos registros docentes nesse processo de aprendizagem. 

 

2.2 Identificando o lócus onde a pesquisa foi realizada  

 

A pesquisa tem como lócus a Escola Universo do Saber, nome fictício que adotamos 

para preservar a Instituição aqui investigada. Localizada no município de Pau dos Ferros/RN, 

a qual oferta vagas para Educação Infantil, atendendo turmas de Pré-Escola e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Nossa investigação ocorreu com as turmas do 

turno matutino (Pré II da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental), somando um 

número de quarenta alunos matriculados. Deste número, vinte corresponde aos alunos do Pré 

II e vinte aos alunos do 1º ano; no entanto, para nossa pesquisa, trabalhamos com apenas dez 

crianças, que permaneceram na escola de um ano para o outro, ou seja, da Educação Infantil 

para o 1º ano do Ensino Fundamental. Além disso, aplicamos os questionários com as duas 

professoras da Educação Infantil (a professora regente e a auxiliar) e com a professora do 1º 

ano do Ensino Fundamental. 

Para esta pesquisa, realizamos o acompanhamento/estudo dos alunos – através dos 

relatórios individuais7 elaborados pelas professoras – que estão finalizando a Educação 

Infantil e chegando ao 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – durante o período 

de 2017 a 2018, para entendermos como acontece a transição dos ciclos, como estes alunos 

são acompanhados pelas professoras, identificando, assim, como os registros são elaborados e 

quais critérios são estabelecidos durante a escrita desse material. 

Desse modo, para o desenvolvimento da nossa análise, trabalhamos com o número de 

dez relatórios elaborados no ano de 2017, referentes à turma da Educação Infantil, 

acompanhando-os no ano de 2018, no primeiro ano dos Anos Iniciais. Para tanto, utilizamos 

como um dos critérios para análise dos relatórios os que apresentam descrições sobre a tríade 

leitura/oralidade/escrita, bem como as questões atitudinais dos alunos. Além disso, a escolha 

também se deu mediante o olhar superficial de cada relatório, que nos chamou mais atenção 

acerca das situações descritas pelos professores, e que revelam dificuldades que eles 

apresentam, na hora de escrever sobre os seus alunos e o processo de aprendizagem.  

Além disso, a escolha dessa temática, bem como dos sujeitos envolvidos, se deve a 

                                                      
7 Essa terminologia é utilizada pelas professoras e estão postas nas folhas do Diário Escolar. Correspondem aos 

registros individuais construídos pelas professoras da Educação Infantil, divididos em dois semestres, e os 

relatórios construídos pela professora do 1º ano do Ensino Fundamental.  
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nossa condição como membro da pesquisa intitulada: Da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com foco na avaliação 

diagnóstica8, que tem a referida escola como lócus de pesquisa. 

Portanto, direcionamos nossos estudos nas turmas da Educação Infantil do ano de 

2016 e no primeiro ano em 2017, por terem sido acompanhadas por essa respectiva pesquisa, 

que visava o acompanhamento desses alunos, com foco no registro e na avaliação diagnóstica, 

compreendendo, ainda, como estava acontecendo a dobradiça entre os níveis de ensino, e de 

que forma os professores dos Anos Iniciais estavam recebendo e acompanhando os alunos da 

Educação Infantil.  

 

2.3 DESCREVENDO OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

 

Assim como já foi evidenciado ao longo deste trabalho, a temática se justifica pela 

nossa condição enquanto pesquisadora da pesquisa já mencionada, que acontecia, 

simultaneamente, nas respectivas cidades: Rafael Fernandes, Água Nova e Pau dos Ferros, 

situadas na região do Alto Oeste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte. Em virtude de 

já termos atuado como bolsista de outro projeto desenvolvido na referida escola, quando aluna 

da graduação do Curso de Pedagogia, do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia – CAMEAM/UERN, no Projeto de Pesquisa intitulado O Desafio, por 

assim ser já está familiarizada com o lócus e os profissionais, é que se deu a escolha da 

Instituição. Desse modo, os sujeitos envolvidos são professoras da Educação Infantil9, que 

atuam no último ano, a que chamaremos de Pré II (nomenclatura utilizada pelas professoras 

sujeitos desta pesquisa) e outra professora que atua no primeiro ano do Ensino Fundamental, 

para identificar como está acontecendo a dobradiça, e como as professoras reportam-se ao 

processo de alfabetização dos alunos.  

Assim, para proteger os sujeitos, denominaremos pseudônimos para cada uma delas, a 

saber: ESTRELA, FLOR e LUA. Estrela e Flor são professoras da Educação Infantil, e Lua, 

                                                      
8Resultante de dados apontados na pesquisa: O desafio de ensinar a leitura e a escrita no contexto do ensino 

fundamental de nove anos, quanto ao registro da aprendizagem discente nos Anos Iniciais, este trabalho 

investigativo objetiva analisar como se dá o processo de acompanhamento da aprendizagem das crianças da 

Educação Infantil ao primeiro ano do Ensino Fundamental na escola pública. Este trabalho foi realizado em três 

escolas da rede pública de ensino de três municípios: Pau dos Ferros, Rafael Fernandes e Água Nova, em turmas 

de Educação Infantil em 2016 e no 1º ano em 2017, com foco nos alunos acompanhados no ano anterior e seus 

respectivos professores.  

 
9 Teremos como sujeitos envolvidos na pesquisa duas professoras da Educação Infantil (sendo uma professora 

titular e a outra auxiliar) e uma professora do 1º ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. 
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professora do 1º ano do Ensino Fundamental. Sobre a formação delas, todas possuem o curso 

de graduação em Pedagogia, e curso de especialização. Estrela é especialista em Gestão e 

Educação Infantil, Flor e Lua possuem especialização na área de Psicopedagogia 

Institucional. As três possuem mais de vinte anos de sala de aula, tendo, ao longo da carreira 

docente, atuado tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental. Além disso, 

destacamos também que a professora Lua participou, durante três anos, do projeto Desafio. 

Quanto aos alunos envolvidos, assim como evidenciamos anteriormente, utilizamos o 

diagnóstico inicial da turma, realizado pelas professoras, postulado no Diário de Classe, bem 

como os relatórios individuais que somam um número de dez, compondo o corpus deste 

trabalho. 

 

2.4 CAMINHO PERCORRIDO DURANTE A CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DAS 

INFORMAÇÕES 

 

Durante o percurso de construção da problemática abordada neste trabalho, bem como 

nossos objetivos e questões a serem levantadas, caminhamos por estradas diferentes que não 

levavam a esta direção. No caminho, durante a escolha da temática, nosso foco inicial estava 

pautado no trabalho com a literatura e as práticas docentes que possibilitam o ensino e a 

aprendizagem.  

Todavia, mediante as nossas experiências, tanto como participante do projeto Desafio, 

como pela experiência profissional nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, despertamos a 

curiosidade investigativa acerca de como os registros docentes são elaborados, ou seja, pela 

forma como os alunos são acompanhados e avaliados, culminando, assim, na forma como os 

professores têm feito o registro sobre a aprendizagem desses estudantes.  

Nesse sentido, começamos a perceber, mediante essas experiências profissionais, que 

os professores não apresentam formação profissional inicial que englobe a necessidade de 

registrar sobre o aluno, uma vez que, de acordo com conversas informais com os docentes 

envolvidos, bem como com a equipe pedagógica da escola campus desta pesquisa, eles 

mencionam que durante o curso de graduação não tiveram, ou existia pouca discussão acerca 

dos registros, tornando-se insuficiente a formação sobre a maneira como deve ser realizado o 

acompanhamento individual dos alunos, pensando-os na sua singularidade, e no tempo 

percorrido por cada um, para que possam avançar e aprender, de modo que os professores 

consigam registrar sobre esse processo de aprendizagem.  
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Geralmente, ainda segundo esses docentes, a formação sobre os registros se dá mais 

no campo da formação continuada, na busca por mais conhecimentos e informações visando 

melhorar a prática docente, do que mesmo, na formação inicial. Todavia, quando acontece na 

formação inicial, na maioria das vezes, mediante envolvimento nas pesquisas citadas neste 

trabalho, percebemos que as formações que contemplam temáticas como os registros docentes 

são através dos alunos que estão inseridos em projetos de pesquisa, ensino e extensão, ou 

através das disciplinas optativas dos cursos de licenciaturas, contribuindo nas escolhas das 

temáticas investigativas para as suas monografias/TCCs, etc.  

Além disso, nos parece ser elementar, por parte do sistema escolar, um 

acompanhamento pedagógico que auxilie neste processo, e isso acaba resultando em registros 

meramente burocráticos (como o preenchimento do Diário de Classe, ou fichas diagnósticas e 

relatórios, que centram suas descrições em comportamento, em questões atitudinais dos 

alunos) e que por assim ser, não dão conta da aprendizagem e do percurso percorrido pelo 

aluno. 

Impulsionados por essas questões, e por tantas outras que permeiam a sala de aula, é 

que direcionamos nosso olhar para os registros, uma vez que “[...] falar de registros nos 

remete ir além de simples anotações, é entender a realidade e o desenvolvimento da criança, é 

analisar seu cotidiano e sua relação com o outro” (DE PAULA; WANDEMBRUCK, 2013, 

p.4). Nesta perspectiva, implica falar sobre a necessidade de um registro literal, bem 

estruturado, pautado na oralidade, leitura e escrita dos alunos, que apresente as subjetividades 

dos educandos, e não só referentes às questões atitudinais destes, ou seja, que apontam apenas 

como os alunos se comportam em sala de aula, e sim, de fato, contemplem a aprendizagem, os 

avanços cognitivos, sociais, afetivos, que se apresentam e interferem no processo de 

alfabetização.  

Questões semelhantes a esta são destacadas por Costa (2015) em sua tese, quando 

aponta: 

Ao avaliarmos a prática dos professores envolvidos nesta pesquisa, 

identificamos a ausência da oralidade em muitos registros escritos. 

Acrescida a essa ausência, detectamos inúmeras dificuldades apresentadas 

pelos professores ao lidarem com esta, desde a compreensão do que seja até 

a elaboração de diagnósticos que a envolvam [...] (COSTA, 2015, p. 36-37). 

 

Essas dificuldades apresentadas por Costa (2015), por decorrer de diferentes fatores, 

assim como apontado neste trabalho, seja pela falta de formação inicial e continuada, seja pela 

demanda educacional – salas superlotadas com alunos fora de faixa – ou até mesmo por falta 

de acompanhamento pedagógico, levam à escrita de um relatório/registro superficial, que se 
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prende apenas a aspectos descritivos dos alunos, pincelando, de forma bem elementar, as 

questões relativas apenas à leitura e à escrita que, na maioria das vezes, o relato não 

acompanha os avanços da aprendizagem das crianças, pois não demarca a atividade ou o 

momento em que o aluno aprendeu, como também não destaca as dificuldades de permeio que 

cada um enfrentou durante o processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, concordamos com Pereira (2015) quando revela que: 

 
Entendemos que a leitura, a escrita e a oralidade são fundamentais para a 

compreensão da alfabetização em seu sentido amplo, de modo que possa 

representar significado para os sujeitos. Nessa perspectiva, a oralidade 

aparece como eixo norteador para lidar com a aquisição da língua escrita, 

haja vista que, a mesma acontece muito antes das crianças chegarem à 

escola, através das relações parentais estabelecidas no contexto familiar. 

(PEREIRA, 2015, p.26). 

 

Assim sendo, entendemos que os eixos – leitura/escrita/oralidade precisam estar 

marcados de forma clara nos relatos escritos sobre os alunos, ou seja, os professores 

necessitam compreender cada um desses de forma individual, porém interligados, entendendo 

que cada eixo é diferente, mas que possuem estreita relação durante o processo de 

alfabetização. Por isso, os docentes precisam elaborar os registros de maneira que 

contemplem cada um deles de modo específico, atentando para as subjetividades imersas 

nesse processo, uma vez que cada aluno aprende no seu tempo e no seu ritmo.  

Desse modo, os registros devem conter as descrições de como o aluno está se 

desenvolvendo mediante a tríade (leitura/escrita/oralidade) e apontar caminhos para que 

possam avançar no seu processo de alfabetização, redimensionando não só o aprendizado dos 

alunos, mas também a prática do professor em sala de aula, pois os registros possibilitam essa 

reflexão da prática docente.  

Desse modo, optamos por algumas categorias que sugerem a análise de forma mais 

sistematizada acerca dos critérios que os professores têm utilizado na hora de construir os 

registros, bem como a periodicidade na qual são elaborados, e a continuidade, ou não, destes 

escritos, durante a mudança dos ciclos (último ano da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental) acentuando a necessidade do registro enquanto ferramenta que norteia a prática 

pedagógica do professor, uma vez que permite o acompanhamento, tanto dos alunos como da 

própria prática profissional, sinalizando quais atividades aparecem de forma mais 

significativa, e quais devem ser reformuladas, ressignificadas, pensando na totalidade, e ao 

mesmo tempo, na individualidade dos educandos.  
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Portanto, as nossas categorias de análises estão definidas da seguinte forma: i) 

estrutura textual do registro; ii) critérios utilizados; iii) periodicidade; iv) continuidade da 

escrita dos registros. Assim, com base nos registros/relatos disponibilizados pelas professoras 

partícipes desta pesquisa, bem como durante conversa informal estabelecida com elas, na 

tentativa de compreender como os registros estão incorporados nas suas práticas docentes, 

desenvolvemos nosso trabalho.  
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3 A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS ANOS INICIAIS: DAS BASES LEGAIS ÀS 

DEMANDAS ACERCA DO REGISTRO DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

[...] Mire, veja: o mais importante e bonito do 

mundo é isto; que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas 

vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a 

vida me ensinou. 

João Guimarães Rosa  

 

Neste capítulo, trazemos algumas concepções que permeiam o nosso trabalho, 

explicitando discussões teóricas que sustentam as definições sobre os registros docentes como 

documento necessário à prática profissional, com vistas a um acompanhamento longitudinal, e 

ainda, a necessidade de compreender como os professores utilizam os registros em sala de 

aula, se aparecem nos documentos que norteiam a prática profissional, como os RCNEIs, bem 

como discutiremos acerca da dobradiça da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.   

 

3.1 O ATO DE REGISTRAR E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE 

 

Sabemos que entender o mundo das crianças, de forma a compreender seu processo de 

aprendizagem “[...] é uma tarefa difícil, porque, em outras palavras [...] é descobrir o que elas 

pensam, quando realizam algo” (CAGLIARI, 1998, p. 70). Sendo assim, é necessário também 

um profissional que desenvolva uma escuta e um olhar aguçado a cada aluno, de modo a 

compreender suas necessidades e as variadas formas que este utiliza para expressar o seu 

aprendizado.  

Assim, o registro aparece como mecanismo que pode contribuir, tanto para a 

elaboração de estratégias didático-pedagógicas, considerando o aluno em uma perspectiva 

processual e contínua, como também para (re)planejar a prática docente mediante as 

necessidades e/ou dificuldades de cada aluno. 

O registro é para o educador, segundo Ostetto (2001, apud RIBEIRO; BAPTISTA, 

2014):  

 

[...] Uma espécie de diário, que pode bem lembrar os diários de bordo... Nos 

quais são anotados fatos vividos, sentimentos, impressões, confissões [...] 

Constitui-se em um lugar de reflexões sistemáticas constantes, um espaço 

onde o professor conversa consigo mesmo, anota leituras, revê 
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encaminhamentos, avalia atividade realizadas, documenta o percurso de sua 

classe. (OSTETTO, 2001, apud RIBEIRO; BAPTISTA, 2014, p. 104) 

 

De fato, o registro se configura como diário de campo, e ao mesmo tempo, como um 

documento que visa o acompanhamento do aluno, mas também serve para realizar uma 

avaliação diagnóstica, e ao mesmo tempo, promover reflexões sobre a prática do professor 

alfabetizador acerca do modo como promove/constrói o registro escolar, porque, muitas 

vezes, esse instrumental não passa de uma necessidade burocrática, o qual os professores são 

forçados a construí-lo, e nele se resume a mera descrição do aluno, sem nenhum significado 

para o seu processo de aprendizagem.  

Ressaltamos a construção do registro literal, aquele em que o professor anota 

aprendizagens, situações de maneira fiel, para que, posteriormente, possa recorrer e identificar 

as necessidades dos sujeitos, e com bases nas dificuldades encontradas, desenvolver práticas 

pedagógicas que atendam às suas singularidades.  

Dessa forma, o registro passa a ser de grande importância para a compreensão de uma 

realidade vivenciada, já que segundo Warschauer (1995), citada por Ribeiro; Baptista (2014): 

 

[...] O registro possibilita a consulta de quando nos esquecemos. Este “ter 

presente”, já acontecido é de especial importância na transformação do 

agir... capacitando o sujeito de uma resposta mais profunda, mais integradora 

e mais amadurecida, porque menos ingênua e mais experiente, de quem já 

aprendeu com a experiência. Refletir sobre o passado (e sobre o presente) é 

avaliar as próprias ações, o que auxilia na construção do novo. E o novo é a 

indicação do futuro. (WARSCHAUER, 1995 apud RIBEIRO; BAPTISTA, 

2014, p. 103, grifos dos autores) 

 

Assim, a prática do registrar nos possibilita a recorrência aos fatos acontecidos e nos 

permite agir sobre eles, para transformar as situações de aprendizagens, de acordo com as 

necessidades dos sujeitos. Permite, ainda, aprender com a experiência da própria prática 

docente, refletindo sobre as ações passadas, para projetar as futuras e conduzir as do presente, 

de maneira singular, auxiliando a construção do conhecimento. Nesta perspectiva, Costa 

(2015 p. 165) revela que: “[...] esse registro tanto facilita um processo de avaliação por parte 

de quem elabora estratégias diferenciadas de trabalho quanto ajuda a própria escola a refletir 

sobre seu papel social”.  

Nesse sentido, entendemos que a prática de registros ajuda a escola, pois a mesma 

aparece como instituição responsável pela formalização/escolarização do ensino; nela, são 

mobilizadas as competências e habilidades, das quais o aluno aprenderá a fazer uso. Logo, o 

professor deverá estar preparado para lidar com as individualidades dos muitos alunos, que 
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passarão pela sua prática profissional, e nesse sentido, deverá construir uma habilidade 

enquanto professor que permeie uma escuta que ouça o não dito, e um olhar aguçado que 

enxergue além das possibilidades apresentadas pelos seus alunos.  

Nesse sentido, Weffort (2014) diz que é preciso, através do registro enquanto 

mecanismo metodológico, ancorado no planejamento, observação e reflexão, compreender o 

processo avaliativo por meio da observação realizada, da própria prática docente e planejar as 

ações futuras. No entanto, ainda segundo a autora, desde crianças, nunca fomos ensinados a 

ver as pequenas coisas, não fomos educados a olhar para nós mesmos, nem a ouvir o que o 

outro fala. Essa escuta sempre se perde no meio do caminho, pois “[...] em geral, não ouvimos 

o que outro fala, mas sim, o que gostaríamos de ouvir” (WEFFORT, 2014, p. 1). Segundo a 

autora, não partimos da fala do outro, mas sim, da nossa própria fala interior, e desse modo, 

reproduzimos ações que foram nos ensinadas, ao invés de ver e ouvir o que o outro está a 

dizer, e/ou, quer aprender.  

Este processo de ver e ouvir o outro demanda vontade de estar aberto a querer 

aprender com o aprendiz a quem estamos ensinando, neste caso, ampliando a relação entre 

aluno e professor. Aprender a ver e ouvir “[...] demanda implicação, entrega ao outro. É estar 

aberto para vê-lo e/ou ouvi-lo como é, no que diz, partindo de suas hipóteses, de seu pensar. É 

buscar a sintonia com o ritmo do outro, do grupo, adequando em harmonia o nosso”. 

(WEFFORT, 2014, p.2).  

Esse movimento de aprender com o outro, com o grupo, só será possível se formos 

capazes de olhar para nós mesmos, enquanto aprendizes, e sentirmos a necessidade de 

aprender continuamente, através das experiências do outro, bem como observando a nossa 

história, os nossos erros, a nossa progressão enquanto ser humano. Enquanto educadores, 

olhemos para nossas crianças com olhos de quem enxerga para além dos estereótipos e das 

dificuldades de permeio, que enlaçam o processo de aprendizagem, com olhos e ouvidos de 

quem acredita no outro, enquanto sujeito que pode se desenvolver potencialmente, a partir das 

oportunidades de crescimento que conseguimos oferecer para os nossos alunos.  

Nesta perspectiva, o que devemos observar? O que fazer para tornamo-nos bons 

observadores? O que é a observação, no que ela está pautada quando nos referimos à 

aprendizagem discente? Como utilizar essa observação para conduzir o processo avaliativo 

dos alunos?  Essas questões podem ser bem mais compreendidas, quando, de acordo com 

Weffort (2014), entendemos que:  

 
Observar não é invadir o lugar do outro, sem pauta, sem planejamento, nem 
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devolução, e muito menos sem encontro marcado... observar uma situação 

pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la para ser iluminada por ela. 

Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim, fazer vigília por 

ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela, na cumplicidade da 

construção do projeto, na cumplicidade pedagógica. (WEFFORT, 2014, p.4). 

 

Assim sendo, observar implica doação, por si, e pelo outro. Observar, 

pedagogicamente, o aprendizado dos alunos, e da criança de modo particular, implica um 

olhar e uma escuta aguçada. Implica um planejamento didático que permita entendê-la, 

mirando-a, fitando-a, admirando-a na sua singularidade e no seu ritmo de aprender. Essa 

observação singular se torna mais completa quando incorporamos o registro docente na nossa 

prática, seja como um diário pessoal, que permita anotações cotidianas sobre os alunos e 

sobre as atividades pedagógicas aplicadas, seja enquanto documento que contempla as 

necessidades burocráticas, sugerido pelo sistema escolar.  

O ato de registrar a aprendizagem permite tanto a reflexão acerca do sujeito do qual se 

registra, como dos processos nos quais o mesmo precisou e/ou precisa passar para atingir o 

conhecimento. Assim, permite ao mesmo tempo, que o professor reflita sobre as suas práticas 

e redirecione-as, mediante as necessidades encontradas no percurso. Neste caso, Marques e 

Almeida (2016) afirmam que:  

 
O registro pode possibilitar a reflexão sobre o trabalho pedagógico e a 

aprendizagem das crianças, mas também a construção de memória de um 

percurso, a apropriação da experiência, a reconstrução da prática, tanto nos 

processos de formação inicial como em serviço. Enquanto instrumento para 

a documentação de um percurso de aprendizagem, pode favorecer a 

elaboração da experiência e a percepção do crescimento por parte das 

próprias crianças. (MARQUES; ALMEIDA, 2016, p. 8). 

 

Isso acontece porque, na medida em que escrevemos, registramos algo sobre a nossa 

própria existência, e enquanto professores, temos a possibilidade de anotar observações sobre 

a realidade vivenciada pelo outro, analisando-a de maneira minuciosa. Além disso, esse 

exercício de registrar promove reflexões sobre o outro e sobre o próprio fazer pedagógico e, 

sobretudo, reflete sobre a construção de uma memória de vida. Essa reflexão, segundo 

Weffort (2014), pode acontecer tanto no âmbito individual como no coletivo, quando nos 

reportamos às memórias construídas na nossa trajetória de vida. 

Ainda segundo a referida autora, os registros “[...] armazenam informações da 

realidade, do objeto em estudo, para poder refleti-lo, pensá-lo e assim aprendê-lo; transformá-

lo; construindo o conhecimento antes ignorado” (WEFFORT, 2014, p. 24.), partindo da 

própria aprendizagem do sujeito, e sobre quem ele é dentro do contexto no qual está inserido. 
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Este exercício também implica a melhoria do professor enquanto sujeito-escritor, que reflete 

sobre os seus escritos, sobre a linguagem utilizada com seus alunos, ajudando-o a (re) 

aprender a (re) escrever os seus relatos, oportunizando uma releitura sobre os seus alunos e 

sendo capaz de comunicar os seus próprios pensamentos.  

Segundo os apontamentos teóricos acima apresentados, os alunos passariam a ser 

acompanhados de forma sistematizada, contínua, de fato, com diagnósticos realizados não só 

em três momentos (início, meio e fim do ano10), mas sim, em uma perspectiva minuciosa, na 

qual os professores pudessem estar realizando atividades diagnósticas cotidianamente 

(quinzenalmente, por exemplo), diagnosticando as dificuldades de aprendizagem e realizando 

atividades significativas para superá-las. Além disso, esse registro apareceria como um 

parâmetro para avaliar os alunos. Infelizmente, assim como evidencia Costa (2015): 

 
A dinâmica de registro sobre a aprendizagem discente nas escolas, restrita 

aos diários de classe e às mínimas anotações a cargo de cada docente, muitas 

vezes sem especificação da data que demarca quando foram elaborados, não 

dá conta de um acompanhamento sistemático do desempenho de cada 

criança. (COSTA, 2015 p. 204) 

 

Os professores dispõem nas escolas dos diários de classe, que determinam a 

elaboração de relatórios individuais e semestrais da turma (da Educação Infantil até o 3º ano 

do Ensino Fundamental, que devem ser construídos durante o ano letivo). Todavia, mediante 

os estudos apontados por Hoffmann (2012), percebemos que, geralmente, os registros 

comportam apenas relatos superficiais dos alunos, que não dão conta da aprendizagem, mas 

sim, das questões atitudinais, relacionadas ao comportamento. Além disso, nem sempre estes 

relatos são construídos durante o tempo destinado para que sejam elaborados; geralmente, os 

relatos feitos em junho são correspondentes ao início do ano; e os realizados em dezembro são 

referentes aos dados obtidos em junho, de acordo com dados construídos neste trabalho 

dissertativo. 

Isso implica dizer que os dados podem não corresponder, de fato, à aprendizagem dos 

alunos, visto que são construídos com base apenas em observações superficiais, e não em uma 

projeção contínua, resultando em registros parciais e incoerentes acerca do nível de 

aprendizagem real, no qual o aluno se encontra.Vale lembrar que “[...] o hábito de registrar 

não constitui prática presente no magistério, o que pode ser reflexo da concepção que atribui 

ao professor somente tarefa de executor”. (MARQUES, 2010, p.108).  

                                                      
10São escritos/relatórios exigidos pelo próprio sistema escolar, no qual, na Educação Infantil corresponde a um 

relato inicial e outro final da turma; já nos Anos Iniciais são realizados relatórios individuais, que deveriam ser 

elaborados em três momentos (início, meio e fim do ano). 
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Dessa forma, é necessário pensar estratégias de como registrar. E nesse sentido, De 

Paula e Wandembruck, (2013) declaram que:  

 

Isso depende de um bom planejamento que consiga dar conta da necessidade 

da criança, somado à abrangência do Projeto Político Pedagógico que deve 

caminhar junto com a intencionalidade do professor observador. Quando 

planeja um caminho, traça-se metas a serem cumpridas que podem ou não 

sofrer alterações durante o processo de construção. No entanto, é importante 

ter um planejamento muito consistente sobre onde se deseja chegar para 

esboçar um caminho sólido e com isso os registros e documentações 

significativos para o processo da criança no contexto escolar. (DE PAULA; 

WANDEMBRUCK, 2013, p. 5).  

 

Planejar implica criar novas possibilidades para a construção do conhecimento, de 

modo que estejam atreladas aos objetivos que a escola visa alcançar, aos sujeitos inseridos, a 

intencionalidades das ações que visam à melhoria da aprendizagem. Por isso, é tão importante 

que o professor registre de forma coerente com a realidade vivenciada, que consiga elaborar 

registros que contribuam para a reflexão do conhecimento. Nesse caminhar, o professor 

descobre novas estratégias metodológicas, uma vez que também não possui uma receita 

pronta para ensinar, buscando no cotidiano da sua prática pensar critérios para elaboração 

destes registros, que por vezes, não têm acompanhamento pedagógico que apontem por onde 

devem caminhar, ou como devem elaborá-los.  

Para que estes registros se tornem documentos significativos, Gandini e Goldhaber 

(2002, apud DE PAULA; WANDEMBRUCK, 2013, p. 5) dizem que “O registro deve ser 

feito com cuidado, levando em consideração o contexto do cenário, as perguntas, se é que elas 

foram identificadas, e os objetivos”. Assim sendo, por meio desta documentação, os autores 

ainda revelam que é possível rever, analisar o que foi escrito/documentado sobre aquilo que 

foi pensado/planejado, sendo possível reviver, relembrar, reavaliar o que foi colocado, e 

retomar o conhecimento ensinado, contribuindo para uma nova estrada a ser trilhada, 

vislumbrando-a em tempo integral, e não parcialmente.  

É possível acompanhar todo o processo de aprendizagem, e não somente partes 

isoladas deste processo. Assim sendo,  

 

Para realizar esses registros é necessário fazer algumas avaliações rápidas, 

porém realimentá-las em seguida, para que a documentação não se torne 

efêmera. Essa maneira de organização pode-se dizer que se constituem quase 

sempre de boas práticas de professores preocupados com o real e efetivo 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, devendo deixar para trás o 

modo isolado e linear com que se trabalhava algumas décadas atrás. (DE 

PAULA; WANDEMBRUCK, 2013, p. 5).  
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Para o desenvolvimento de boas práticas, assim como ressaltam as autoras acima, 

precisamos de professores que façam a reflexão da ação, que compreendam a importância de 

registrar, uma vez que também estamos resgatando uma história de vida que perpassa um 

caminho de memórias, de narrativas cheias de significados que interferem no aprendizado. 

Esse ato de registrar também resgata uma identidade de quem produz, são as impressões 

pessoais e subjetivas de um sujeito, é o olhar sobre outrem, é um compromisso com a vida 

daquele, o qual a escola colocou em nossas mãos, para que juntos, possamos avançar, já que 

“[...] o olhar do professor-observador não é neutro e assim se faz necessário, pois apresenta 

intenções sobre aquilo que planeja, executa e avalia”. (DE PAULA; WANDEMBRUCK, 

2013, p. 6). 

Esse pensar sobre a prática, a reação sobre as situações corriqueiras e difíceis que o 

chão da escola apresenta, facilita o manejo com as heterogeneidades dos alunos, além de 

proporcionar um agir baseado nas singularidades de cada um. O professor precisa da 

criatividade para reagir com inteligência mediante as incertezas que surgem imersas nesse 

percurso da aprendizagem, tanto no que se refere ao aluno, quando apresenta uma dificuldade, 

seja de comportamento ou de aprendizagem, como ao próprio professor, quando não tem 

certeza sobre qual posicionamento, ou que medidas devem ser tomadas para alcançar o êxito 

escolar.  

 

3.2 DA EDUCAÇÃO INFANTIL AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

A DOBRADIÇA NECESSÁRIA 

 

Mediante a necessidade de registrar a aprendizagem, destacamos a importância de 

elaborarmos os registros de maneira contínua, que deem conta de todo o processo de 

progressão da criança. Para tanto, seria importante que os professores pudessem acompanhar 

os alunos durante a mudança de cada ciclo, possibilitando, assim, um acompanhamento 

sistemático e aprofundado.  

Nesse sentido, Belintane (2013) evidencia que é necessário compreender a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental como uma dobradiça, que se configura pela passagem 

(dobra) do educando de um ciclo para outro, no qual o currículo deve estar articulado, de 

modo que as crianças cheguem ao 1º ano inseridas em um percurso formativo contínuo. 

O referido autor pontua que, durante a transição de um ciclo para outro, os alunos 

enfrentam mudanças (uma prática na Educação Infantil pautada no cuidar e no brincar, para 

uma prática voltada para o educar quando chega aos Anos Iniciais) que, muitas vezes, pode 
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interferir na compreensão do aluno sobre o seu próprio processo de construção do 

conhecimento. Por este motivo, a possibilidade de utilizar os registros produzidos dos anos 

anteriores sobre a aprendizagem do aluno (mesmo que tenha frequentado outra escola) torna 

possível uma compreensão tanto da história de vida do aluno, como das dificuldades e/ou 

habilidades que ele já construiu durante o seu percurso estudantil.  

Porém, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa Da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com foco na avaliação 

diagnóstica, percebemos que os registros contidos nos relatórios individuais, realizados tanto 

na Educação Infantil como nos Anos Iniciais, não dão conta da aprendizagem, pois se voltam 

aos processos atitudinais ou se perdem durante a transferência da criança entre escolas, ou 

ainda, os professores não retomam esses escritos, não leem, não se debruçam sobre esses 

relatos, porque muitas vezes, são inexistentes. Neste aspecto, Costa (2015) evidencia que: 

 
Essa ausência de acompanhamento contínuo e de registros escritos dificulta 

tanto a comparação de dados que atestem os avanços e recuos das crianças 

em seus processos de aprendizagem quanto o trabalho de compreensão das 

dobradiças de anos e de entre ciclos, dificultando, principalmente, os 

redimensionamentos pedagógicos necessários ao atendimento às 

heterogeneidades apresentadas pelas crianças que compõem o quadro dos 

ingressantes. Impacta diretamente na heterogeneidade das turmas, aguçando-

a para além das heterogeneidades já existentes, tendo em vista que, acrescido 

ao número de crianças que já compõem o quadro de matrículas iniciais a 

cada ano letivo, temos um significativo número de alunos ingressantes, que 

necessitam ser inseridos na dinâmica de sala de aula em um curto espaço de 

tempo. (COSTA, 2015, p.96)  

 

A inexistência de relatos impossibilita o acompanhamento contínuo dos alunos, além 

de dificultar o trabalho com as heterogeneidades, com o diferente, com aquele que está na sala 

de aula, mas não aprende, por inúmeras dificuldades de aprendizagem. Dificulta o olhar 

aguçado acerca das subjetividades e não oportuniza a permanência de todos na escola, tanto 

dos alunos ingressantes no início do ano letivo, como dos alunos itinerantes que 

correspondem às crianças que chegam à escola com as aulas já em andamento. Assim, os 

professores se perdem durante a escrita dos relatos e costumam apontar a responsabilidade de 

elaborá-los para os professores da escola anterior, em que o aluno frequentava.  

Nesse cenário, destacamos que é imprescindível a retomada tanto dos registros, como 

das atividades propostas em momentos anteriores, seja na Educação Infantil ou nos Anos 

Iniciais, pois ambos corroboram para que o professor tenha noção de totalidade e de quais 

práticas pedagógicas podem melhorar a aprendizagem dos alunos. Dessa forma, Costa (2015) 

revela que: 
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A retomada de atividades realizadas pela criança, desde a Educação Infantil, 

mesmo quando estas iniciaram sua vida estudantil em outras escolas, 

constrói pontes sustentáveis entre anos letivos e no decorrer de um mesmo 

ano, facilitando a transição entre níveis de ensino e solidificando a ideia de 

continuidade na aprendizagem. Nessa dinâmica, o processo de alfabetização, 

de fato, assume um caráter de continuidade. O registro sistemático da 

aprendizagem dos alunos e a revisão contínua da progressão destes são 

necessários à condução dos processos educativos. (COSTA, 2015, p.204) 

 

Além de conduzir estes processos educativos, quando os registros são elaborados de 

forma sistemática, apontando os avanços e as dificuldades, indicando a progressão dos alunos, 

diminuem as possibilidades de os professores escreverem relatos que não condizem com a 

situação real da criança, haja vista que a maioria dos relatórios e/ou fichas diagnósticas, 

conforme exigência escolar, é escrita apenas no início ou no fim do ano, e muitas vezes, serve 

apenas para serem arquivados na escola e apresentados de maneira informal, oralmente, nas 

reuniões de pais.  

Uma vez incorporados à prática do professor, os registros retomam o processo de 

aprendizagem, bem como de alfabetização, e revelam uma continuidade, construindo 

verdadeiras pontes do saber, através das quais a construção depende, sobretudo, da relação 

que o professor estabelece com o aluno e para o aluno, e da compreensão deste, no seu 

processo constitutivo enquanto ser que aprende cotidianamente, quando se relaciona com o 

outro e nas relações que estabelece entre si e com o conhecimento.  

Por assim ser, Costa (2015) também afirma que:  

 

O enlace que se faz com a aprendizagem nos anos iniciais deve ser 

registrado pelos professores. Esse registro tanto facilita um processo de 

avaliação por parte de quem elabora estratégias diferenciadas de trabalho 

quanto ajuda a própria escola a refletir sobre seu papel social frente às 

demandas de uma educação que não mais pode pautar-se nas estratégias 

avaliativas excludentes, em que o processo de aprendizagem fica nas 

entrelinhas. (COSTA, 2015, p.165) 

 

Entender esse enlace representa a compreensão do processo de aprendizagem de 

maneira processual, no qual o professor consegue, mediante os registros, traçar estratégias 

metodológicas diferenciadas, para atender às especificidades infantis, bem como a todos os 

alunos, coletivamente. Nessa direção, a escola perpassa os caminhos da avaliação que, como a 

autora pontua, não devem se pautar em mecanismos excludentes, ou seja, que não 

contemplem as dificuldades de cada um, de modo particular.  

Pensar estratégias metodológicas e o processo avaliativo implica contextualizar as 
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situações de aprendizagem e sugere uma prática mediadora, assim como evidencia Hoffmann 

(2012), que agrega um planejamento diário, uma reflexão da ação docente, já que os registros 

podem ser retomados, cotidianamente, para apontar, nortear os caminhos pedagógicos que 

podem ser traçados.  

Nos níveis de ensino, como na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, é comum na fala dos professores e na escrita dos seus planos de aula, uma 

avaliação que acontece de forma contínua, porém, “[...] é preciso salientar que essas 

expressões pouco demonstram que tipos de observações professores e professoras estão 

fazendo sobre o desenvolvimento de seus alunos e como, de fato, realizam essa avaliação”. 

(LLATA, 2015, p. 34). É preciso ter clareza sobre que tipo de avaliação contínua estamos nos 

referindo, se ela, de fato, contempla as individualidades dos alunos, de maneira qualitativa, se 

inclui todos, se foca seu olhar para as singularidades, se acompanha de maneira processual 

todo o percurso de aprendizagem.  

Por assim ser, Hoffmann (2012) revela que:  

 
Os registros de avaliação devem responder a essas questões que parecem 

esquecidas pela escola e que de fato dão significado às perguntas principais: 

o aluno aprendeu? Ainda não aprendeu? Por que não aprendeu? Quais os 

encaminhamentos feitos ou fazer nesse sentido? (HOFFMANN, 2012, p. 

77). 

 

Segundo Hoffmann (2012), é responsabilidade do educador responder com seriedade a 

estas perguntas, já que, com o tempo, parece que esses questionamentos foram trocados pela 

atribuição de notas, que avalia apenas o momento da realização de determinada atividade. 

Essas práticas que são pautadas apenas nas notas, excluem as subjetividades dos alunos, e não 

expressam o conhecimento e habilidades desenvolvidas por cada um, posto que só vislumbra 

o presente e esquece das transformações que já passaram para estar ali.  

É preciso oportunizar situações nas quais os alunos possam expressar suas ideias 

livremente, realizar tarefas individuais menores e sucessivas, trocar as avaliações do certo 

e/ou errado, por comentários significativos acerca do que foi alcançado, auxiliando-os a 

encontrar novas possibilidades e a solucionar os problemas vivenciados (HOFFMANN, 

2012). Essas práticas revelam, de fato, uma ação mediadora do professor frente ao processo 

de aprendizagem e confere significado às ações desenvolvidas pelos alunos.  

Por fim, Hoffmann (2012) aponta que:  

 
O significado primeiro e essencial da ação avaliativa mediadora é o “prestar 

muita atenção” na criança, no jovem, eu diria “pegar no pé” desse aluno 
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mesmo, insistindo em conhecê-lo melhor, em entender suas falas, seus 

argumentos, teimando em conversar com ele em todos os momentos, 

ouvindo todas as suas perguntas, fazendo-lhe novas e desafiadoras questões, 

“implicantes”, até, na busca de alternativas para uma ação educativa voltada 

para a autonomia moral e intelectual”. (HOFFMANN, 2012, p. 33, grifos da 

autora). 

 

Essa prática avaliativa apresentada pela autora impulsionaria a permanência do aluno 

na escola, pois tornaria possível uma relação que está além da superioridade entre quem 

ensina e quem aprende, quem sabe mais e quem sabe menos; mas sim, em uma relação 

dialógica com o saber e com o outro, entendendo-o na sua dimensão humana. Uma vez 

desenvolvidas práticas de escuta e de olhares aguçados aos alunos, seria possível compreendê-

los, entendê-los ou como classifica Hoffmann (2012) implicante, que desafia o aluno a buscar 

novas respostas para suas inquietações, que instiga a curiosidade e a busca da criticidade, 

contribuindo para a formação de sujeitos reflexivos e construindo uma escola de qualidade 

para todos.  

No entanto, sabemos que mesmo com essas práticas profissionais e com o aumento de 

políticas públicas que possibilitem a permanência dos alunos na escola, ainda persiste, 

segundo Schmidt e Schafaschek (2012), um número de crianças que não conseguem ser 

alfabetizadas, que não obtêm êxito no processo escolar, no desenvolvimento das habilidades 

de leitura e escrita. De acordo com as autoras citadas, apesar de pesquisas sobre o ensino 

tradicional, a concepção construtivista, os letramentos, ainda assim, não têm sido suficientes 

para solucionar o problema do analfabetismo.  

A ampliação do Ensino Fundamental, a partir de 2006, promoveu reflexões positivas 

acerca dessas questões avaliativas, pois “[...] uma das orientações para reorganização 

curricular foi relativa à avaliação, com a substituição de notas por registros descritivos” 

(SCHMIDT; SCHAFASCHEK, 2012, p.229).  

Essa ampliação aconteceu mediante a Lei 11.274/2006, já citada anteriormente, e que 

entrou em vigor em 06 de fevereiro de 2006, alterando a redação dos Arts. 29, 30, 32 e 87 da 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Sendo assim, as alterações que 

passam a vigorar, correspondem a: 

 

Art. 3o O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

Art. 4o: O § 2o e o inciso I do § 3o do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 87 § 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino 

fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) 

anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 

§ 3o I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no 

ensino fundamental; Art. 5o Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 

terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o ensino 

fundamental disposto no art. 3o desta Lei e a abrangência da pré-escola de 

que trata o art. 2o desta Lei (BRASIL, 2006). 

 

Conforme a nova regulamentação, as escolas passam a receber os alunos a partir dos 6 

anos de idade, os quais devem finalizar o ciclo aos 14 anos (do 6º ao 9º ano). Essa ampliação 

“[...] se tornou meta da educação nacional pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

aprovou o PNE”. (BRASIL, 2004. p.14). Assim, essa medida de implementação progressiva 

das crianças (de acordo com o Plano Nacional de Educação, a determinação legal Lei nº 

10.172/2001, meta 2 do Ensino Fundamental) teve duas intenções: “oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando 

maior nível de escolaridade”. (BRASIL, 2004. p. 14).  

Para que isso possa acontecer, o PNE (2001) destaca que é necessário um 

planejamento e diretrizes norteadoras que compreendam os alunos em uma perspectiva 

integral, contemplando os aspectos físicos, cognitivos, sociais, pessoais, etc. que assegurem a 

qualidade da aprendizagem. Para isso, o Art. 23 da LDB (1998) incentiva a criatividade e 

insiste na flexibilidade da organização da educação básica, portanto, do Ensino Fundamental, 

que visa saber: 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 2004, p.15).  

 

Desse modo, é possível pensar na totalidade da aprendizagem dos alunos, segundo os 

objetivos da referida lei, a formação do cidadão mediante o desenvolvimento integral das 

habilidades de leitura, escrita e do cálculo, de acordo com a capacidade do aprender, o 

fortalecimento do vínculo com a família, a compreensão global dos aspectos sociais em que 

estão inseridos. (BRASIL, 2004). Mediante as novas adaptações, por que pensar o Ensino 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C2%A73i
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Fundamental a partir dos Seis Anos? De acordo com os dados apontados (BRASIL, 2004), 

cerca de 81,7% das crianças de seis anos estão na escola, sendo que 38,9% frequentam a 

Educação Infantil, 13,6% as classes de alfabetização e 29,6% já estão no Ensino Fundamental.  

Nesse sentido, as Diretrizes do Ensino Fundamental de nove anos (2006) revelam que:  

 

Esse dado reforça o propósito de ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos, uma vez que permite aumentar o número de crianças incluídas no 

sistema educacional. Os setores populares deverão ser os mais beneficiados, 

uma vez que as crianças de seis anos da classe média e alta já se encontram 

majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino – na pré-escola ou na 

primeira série do Ensino Fundamental. A opção pela faixa etária dos 6 aos 

14 e não dos 7 aos 15 anos para o Ensino Fundamental de nove anos segue a 

tendência das famílias e dos sistemas de ensino de inserir progressivamente 

as crianças de 6 anos na rede escolar. (BRASIL, 2004, p.17).  

 

Esta ampliação mencionada pelo documento possibilitaria aumentar o número de 

crianças incluídas no sistema educacional, de maneira igualitária, já que a medida é 

obrigatória para todos os sistemas escolares de ensino, oferecendo, não apenas mais um ano 

para o convívio escolar e possibilidades de aprendizagens, mas também medidas que 

possibilitem um melhor aproveitamento deste tempo. Nesse sentido, as Diretrizes do Ensino 

Fundamental de nove anos (2004) afirmam que:   

 

[...] não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e 

atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura 

de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos, 

considerando o perfil de seus alunos. O objetivo de um maior número de 

anos de ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, 

uma aprendizagem mais ampla. É evidente que a maior aprendizagem não 

depende do aumento do tempo de permanência na escola, mas sim do 

emprego mais eficaz do tempo. No entanto, a associação de ambos deve 

contribuir significativamente para que os educandos aprendam mais.  

(BRASIL, 2004, p.17). 

 

Assim sendo, essa mudança não implica transferir conteúdos, mas em reformular o 

currículo escolar para que atenda todas as subjetividades, dentro do tempo previsto. Essa 

mudança condiciona a busca pela identidade desta criança de seis anos, qual o perfil social e 

pessoal que ela carrega? Quais suas dificuldades? Em que contexto está inserida? Por que ela 

deve ou pode ingressar no Ensino Fundamental? Estas reflexões também constroem pontes 

para a mudança no trabalho com a diversidade e a pluralidade cultural, sobre a concepção de 

criança e do seu papel na sociedade.  
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Como a criança deve ser vista e quais capacidades já podem ser desenvolvidas com 

seis anos de idade? De acordo com as Diretrizes do Ensino Fundamental de nove anos 

(BRASIL, 2004, p. 19), “[...] a idade cronológica não é, essencialmente, o aspecto definidor 

da maneira de ser da criança e de sua entrada no Ensino Fundamental”. Estudos realizados, 

segundo o documento, apontam que a criança com essa faixa etária “[...] já apresenta grandes 

possibilidades de simbolizar e compreender o mundo, estruturando seu pensamento e fazendo 

uso de múltiplas linguagens”. (BRASIL, 2004, p.19). 

Nesta fase, as crianças apresentam grandes possibilidades de desenvolver-se nas áreas 

sociais e afetivas, pois na medida em que interage com o outro (da sua idade), também se 

relaciona com os adultos, contribuindo para a construção da autonomia, ao mesmo tempo em 

que constrói a sua identidade. Além disso, “[...] fazem uso pleno de suas possibilidades de 

representar o mundo, construindo, a partir de uma lógica própria, explicações mágicas para 

compreendê-lo”. (BRASIL, 2004, p. 19).  

Essa mudança permite, assim, um desenvolvimento integral das crianças, em um 

tempo maior para convívio escolar, agregando conhecimentos que, essencialmente, fazem 

parte do seu dia a dia, como os valores e as manifestações culturais que influenciam na 

convivência com o grupo social do qual fazem parte. Nesta fase, a criança tem um forte 

desejo de aprender cada dia mais, motivada pela sua curiosidade, somado à necessidade de 

frequentar a sala de aula; e, por estar inserida em uma sociedade letrada, consegue 

desenvolver-se mediante as experiências vivenciadas, tanto no espaço escolar, como no seio 

familiar, “[...] daí o papel decisivo da família, da escola e dos professores, como mediadores 

culturais no processo de formação humana das crianças”. (BRASIL, 2004, p. 20). 

Desse modo, também é preciso pensar acerca da prática do professor alfabetizador que 

receberá essa criança, a estrutura da escola como um todo, bem como a reformulação 

curricular, o planejamento, a avaliação, as estratégias metodológicas desenvolvidas, para que 

a criança possa não só ser alfabetizada como também, ser letrada, interagindo com o outro e 

com o mundo de forma significativa, e que essa aprendizagem não seja vista apenas como 

parte desse momento de escolarização (durante a alfabetização), mas sim, durante todo o 

processo de construção do conhecimento.  

Por isso, as Diretrizes do Ensino Fundamental de nove anos (2004) destacam: [...] é 

necessário assegurar que a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental ocorra 

da forma mais natural possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos negativos no 

seu processo de escolarização. (BRASIL, 2004, p. 22). 
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Para que isso seja possível, é preciso assegurar uma série de mudanças na organização 

escolar, dentre elas, a compreensão de que, com essa reformulação, teremos um aumento não 

só de mais um ano com inserção de mais conteúdos escolares, mas sim, de mudanças nas 

estratégias metodológicas para que a criança possa ser inserida de forma mais rápida, e sem 

ruptura, sem quebras na aprendizagem, levando em conta a forma como era atendida/assistida 

na Educação Infantil.  

Assim, de acordo com as Diretrizes do Ensino Fundamental de nove anos (2004), o 

Ministério da Educação orienta que nas escolas e em seus projetos políticos pedagógicos:  

 
[...] sejam previstas estratégias possibilitadoras de maior flexibilização dos 

seus tempos, com menos cortes e descontinuidades. Estratégias que, de fato, 

contribuam para o desenvolvimento da criança, possibilitando-lhe, 

efetivamente, uma ampliação qualitativa do seu tempo na escola. (BRASIL, 

2004, p. 23). 

 

Para tanto, é preciso que todos que participam do sistema de ensino estejam 

envolvidos com a aprendizagem, e com as mudanças necessárias para a melhoria do ensino, 

no qual professores, diretores, coordenadores, funcionários, alunos, pais e a comunidade 

escolar reflitam sobre o trabalho que pode ser desenvolvido coletivamente. Essas mudanças 

curriculares só podem ser vislumbradas e alcançadas, quando há participação de todos.  

É de igual importância realizar os procedimentos referentes à avaliação diagnóstica, 

tanto com alunos, como com pais e comunidade escolar, para conhecer os sujeitos envolvidos, 

qual o contexto, a cultura, os valores, na tentativa de diagnosticar e compreender as 

subjetividades e particularidades que permeiam o processo de ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, a implementação dessa mudança, no contexto de nove anos, exige a 

criação de um novo Projeto Político Pedagógico, que vise ao educando dentro das suas 

potencialidades e capacidade de desenvolver-se integralmente, pensando nas crianças que 

estão chegando um ano mais cedo no ciclo de alfabetização, e como elas serão avaliadas.  

Nesta perspectiva, de acordo com as Diretrizes do Ensino Fundamental de nove anos 

(2009), é preciso pensar a avaliação para além de um olhar classificatório, mas sim:  

 

É preciso planejar e avaliar bem aquilo que estamos ensinando e o que as 

crianças estão aprendendo desde o início da escolarização. É preciso não 

perder tempo, não deixar para os anos seguintes o que devemos assegurar 

desde a entrada da criança, aos seis anos, na escola. A escola não deve se 

ater apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, pois a reprovação 

tem impactos negativos, como a evasão escolar e baixa autoestima. Ressalte-

se ainda um dos critérios estabelecidos no art. 24, inciso V, alínea “a” da Lei 

9.394/96: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
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prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. (BRASIL, 2009, 

p.16. Grifos do autor).  

 

Pensar essa avaliação nos seus aspectos qualitativos, como já foi mencionado 

anteriormente, requer uma prática de registros reflexivos (aqui entendidos como relatos que se 

referem à aprendizagem, que registram quais as dificuldades e avanços alcançados pelos 

alunos) sobre o processo de aprendizagem, que estão pautados não apenas nas questões 

comportamentais, mas sim, acompanhar, ano a ano, o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e social, tornando essa aprendizagem significativa, para diminuir os índices de evasão escolar 

e/ou de fracasso, impulsionado pela baixa autoestima dos alunos.  

Nesse sentido, observemos os princípios essenciais da avaliação elaborados pelo 

Conselho Nacional de Educação, expressos no parecer CNE/CEB Nº 4/2008, a saber: 

 

- Processual, participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica e, portanto, 

redimensionadora da ação pedagógica; 

- Não pode repetir a prática tradicional limitada a avaliar apenas os 

resultados finais traduzidos em notas ou conceitos; 

- Não pode ser adotada como mera verificação de conhecimentos visando ao 

caráter classificatório; 

- É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de 

observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 

permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

- A avaliação, como um momento necessário à construção de conhecimentos 

pelas crianças no processo de alfabetização. (BRASIL, 2009, p.16). 

 

Nesse sentido, a avaliação deixa de ser um instrumento pautado simplesmente na nota 

final que os alunos recebem, e passa a ser vista em uma perspectiva contínua e cumulativa; 

logo, não restringe os conhecimentos construídos apenas à ótica do presente, mas como parte 

de um processo. E para avaliar essa aprendizagem, em nível nacional, temos como dois 

instrumentos, a Prova Brasil e a Provinha Brasil, as quais:  

 

Prova Brasil: é o instrumento de medida das competências leitora e 

matemática, aplicado em praticamente todas as crianças e jovens 

matriculados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos). 

Provinha Brasil: é o instrumento elaborado para oferecer aos professores e 

aos gestores das escolas públicas e das redes de ensino um diagnóstico do 

nível de alfabetização dos alunos, ainda no início do processo de 

aprendizagem, permitindo assim intervenções com vista à correção de 

possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita. Essa 

avaliação é um instrumento pedagógico sem finalidades classificatórias. 

(BRASIL, 2009, p. 16). 
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Ambas as provas possibilitam um momento de reflexão sobre o que têm sido ensinado, 

como os alunos têm aprendido e, sobretudo, acerca da prática docente, de que forma pode ser 

melhorada, mediante as dificuldades apresentadas pelos alunos com a realização das provas, 

na área das linguagens (Língua Portuguesa e Matemática). No entanto, é preciso ressaltar a 

forma como essas provas são aplicadas, considerando as particularidades culturais de cada 

contexto. Na nossa realidade apresentada, muitas vezes, a Provinha Brasil torna-se o foco 

principal do professor alfabetizador, ou seja, ele passa a desenvolver atividades visando 

simplesmente à resolução desta prova e a aprendizagem deixa de ser um fim, para tornar-se 

um meio, através do qual a escola atinge bons índices de avaliação. 

Quando esses instrumentos de avaliação não são incorporados à prática docente, 

perdem a sua finalidade, que é verificar se os alunos, de forma processual, desenvolveram 

suas capacidades cognitivas, afetivas, sociais, e que estejam prontos para avançar em mais um 

ano de escolarização.  

No que se refere aos Anos Iniciais de alfabetização, mediante as complexidades dos 

dois processos, tanto de alfabetização como o de letramento, “[...] o processo de avaliação 

deve considerar, de forma prioritária, que os três anos iniciais constituam-se em um período 

destinado à construção de conhecimentos que solidifiquem o processo de alfabetização e de 

letramento”. (BRASIL, 2009, p.17, grifo do autor). E por isso, os procedimentos metodológicos 

e avaliativos devem considerar as diversas formas de expressão da criança.  

Nessa ótica, percebemos a importância de um olhar aguçado sobre a criança e sua 

forma de aprender, como vê e sente o mundo, expressando-se por meio de desenhos, letras 

soltas, textos de memórias, brincadeiras, etc. e por isso, destacamos que:  

 
Acompanhar a aprendizagem de cada aluno de forma descritiva possibilita a 

memória do processo de alfabetização, dando visibilidade ao movimento em 

direção a aprendizagens cada vez mais complexas. Da interação que o 

professor mantém com os alunos cotidianamente, destacam-se situações 

vividas ou questões significativas do processo de 

aprendizado/desenvolvimento da criança. Estas, registradas, constituem-se 

em dados da história vivida por aluno e professor na instituição escolar. 

(SCHMIDT; SCHAFASCHEK, 2012, p. 230).  

 

Esse acompanhamento permite ao professor uma oportunidade de modificar a direção 

do ensino, ou seja, mediante a percepção das dificuldades dos alunos, é possível redirecionar 

uma atividade planejada, pois os objetivos já não dão conta daquilo que o aluno, de fato, 

precisa avançar. Esse movimento de registrar sobre o outro, também reflete em uma 

construção de identidade pessoal, que faz pensar sobre: Quem era meu aluno quando chegou 
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até mim? O que ele enfrentou? Como está hoje? Houve mudanças, quais? O que foi realizado 

para ocasionar mudanças? Dentre outras questões que também circundam a identidade 

discente, na medida em que o professor também questiona a sua própria prática profissional e 

o ser professor.  

Todavia, é importante lembrar o que Schmidt e Schafaschek, (2012) destacam:  

 

[...] o registro descritivo que o professor faz sobre seu aluno não consegue 

explicitar toda a riqueza da realidade vivida, pois os dados recolhidos 

resultam de um crivo de seleção subjetiva. Isso não invalida esta ação, pois 

nenhum dado, mesmo que se pretenda objetivo, deixa de estar marcado por 

um olhar mais ou menos reflexivo, mais ou menos fundamentado numa ou 

noutra teoria. (SCHMIDT; SCHAFASCHEK, 2012, p. 230-231). 

 

Isso sugere que, sempre que analisarmos um registro construído por um professor, não 

devemos fazer comparações, pois como pontuam as autoras, o registro é permeado da 

subjetividade de quem escreve, é um olhar subjetivo, único, que deve ser respeitado. Ao invés 

de realizarmos comparações, devemos, sim, elaborar parâmetros que subsidiem a escrita 

destes relatos, considerando a lacuna na formação inicial, que não revela a necessidade, e ou, 

como devemos observar/acompanhar/avaliar os nossos alunos em uma perspectiva, de fato, 

contínua e processual.  

A construção destes relatos é possível através de uma prática de um professor que 

registre, anote e teça reflexões acerca da aprendizagem dos seus alunos, que apresente um agir 

através da reflexão da sua própria prática docente, que conduza a aprendizagem de maneira 

colaborativa, entre aquele que aprende e que ensina e, sobretudo, que identifica e 

contextualiza para os alunos o papel da aprendizagem dentro e fora do contexto escolar.  

 

3.3 OS REFERENCIAIS CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

Sabemos que os RCNEIs foram elaborados na tentativa de auxiliar professores e a 

comunidade escolar, de modo geral, na construção de metas educacionais, para que as 

crianças possam se desenvolver de modo integral, sendo capazes de construir sua identidade, 

e para que possam crescer como cidadãs em que o seu direito à infância seja garantido e 

respeitado, assegurando também, que nas instituições formativas, elas consigam socializar-se, 

possibilitando o acesso e ampliação dos conhecimentos e compreensão de cada realidade 

social e cultural (BRASIL, 1998). 
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Essas reflexões partem do cuidado com essa fase de transição em que os alunos estão 

finalizando o último ano da Educação Infantil e ingressando nos Anos Iniciais. Assim, as 

Creches e Pré-escolas, para garantir o acesso à educação de modo igualitário, onde, de um 

lado, tenta fugir do caráter assistencialista que estas instituições assumiram inicialmente, e do 

outro, se preparam para a antecipação da escolarização na Pré-Escola, reforçam a necessidade 

de um olhar especial, nesta etapa de escolarização. Por isso, os RCNEIs se configuram como 

um marco na Educação Infantil, pois é fruto de amplo debate nacional, do qual participaram 

professores e diversos profissionais que trabalham com crianças, e que possuem bastante 

experiência profissional, pautada de reflexões científicas, acadêmicas e administrativas sobre 

o ensino e a aprendizagem.  

Dessa forma, os RCNEIs foram elaborados para que possam: 

 

[...] servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam 

diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 

pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. (BRASIL, 1998, p. 7).  

 

No que tange às orientações referentes ao acompanhamento da aprendizagem através 

dos registros, como já foi mencionado anteriormente, é um instrumento por meio do qual o 

professor pode obter informações sobre a aprendizagem dos alunos, reorganizando a sua 

prática pedagógica. Assim, destacamos que:  

 

As situações de avaliação devem se dar em atividades contextualizadas para 

que se possa observar a evolução das crianças. É possível aproveitar as 

inúmeras ocasiões em que as crianças falam, leem e escrevem para se fazer 

um acompanhamento de seu progresso. A observação é o principal 

instrumento para que o professor possa avaliar o processo de construção da 

linguagem pelas crianças. (BRASIL, 1998, p. 157).  

 

Essa observação é que fundamenta a prática docente, bem como norteia a avaliação 

realizada pelo professor. A partir dessas atividades contextualizadas é possível tratar de um 

ensino respaldado em uma continuidade, que entende o sujeito de forma integral e contribui 

para os avanços da aprendizagem. Contudo, essa observação também resultará no registro, e 

este, por sua vez, “[...] tem evidenciado a complexidade da questão quando a organização 

curricular se mantém a mesma, isto é, objetivando o alcance de resultados pré-fixados pelos 

educadores num tempo comum a todos os alunos”. (SCHMIDT; SCHAFASCHEK, 2012, p. 

230). 
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Para tanto, precisamos nos debruçar sobre os debates que circundam a avaliação, 

bem como sobre o currículo escolar, pois sabemos que, desde a reformulação do Ensino 

Fundamental de nove anos, o currículo vem sofrendo alterações visando atender, de forma 

igualitária a todos os educados envolvidos no sistema escolar que estão chegando um ano 

mais cedo às escolas.  

Sabemos que o currículo escolar possui flexibilidade e liberdade para que seja 

elaborado, mediante as legislações vigentes, bem como os Referenciais Nacionais 

Curriculares e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que auxiliam a criação de 

estratégias metodológicas e de funcionamento escolar. Nesse sentido, Fernandes (2007) 

afirma que: 

 

[...] com a perspectiva de atender aos desafios postos pelas orientações e 

normas vigentes, é preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas 

complexidades e rotinas e fazer as indagações sobre suas condições 

concretas, sua história, seu retorno e sua organização interna. 

(FERNANDES, 2007, p. 6).  

 

Neste aspecto, Fernandes (2007) salienta que é preciso olhar para o currículo de modo 

particular e fazer indagações sobre ele, a saber: O que é? Para que serve? Quem pode ajudar a 

construí-lo? O que deve conter? Dentre outras, que ajudam na construção de um sentimento 

coletivo sobre a aprendizagem, ou seja, o currículo e a escola não são espaços neutros, são 

permeados por subjetividades, já que quem pensa e o elabora e a compõe são pessoas, seres 

humanos, por isso, agrega pensamentos diversos e, ao mesmo tempo, singulares.  

Dessa maneira, Fernandes (2007) ressalta que:  

 

As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica 

mostram um primeiro significado: a consciência de que os currículos não são 

conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e 

seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em 

dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. 

Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em 

cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que 

os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Cabe a nós, como 

profissionais da Educação, encontrar respostas. (FERNANDES, 2007, p.  9). 

 

Nesse sentido, é preciso indagação não só acerca das reformulações curriculares, que 

agora passam a receber a criança mais nova nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mas 

também, observar a elaboração desses conteúdos, a quem vai atender de forma específica, 
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incorporando as reflexões culturais, políticas e sociais que interferem nesse processo de 

aprendizagem.  

Para isso, nos reportamos ao que preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica11, mais precisamente, quando se referem ao currículo da Educação Infantil, 

mencionando que:  

 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 

integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 2013, p. 97).  

 

Visando ao atendimento e à qualidade no ensino para ofertar a crianças é que 

refletimos sobre os mecanismos avaliativos que serão construídos para diagnosticar as suas 

capacidades e habilidades, em meio ao seu desenvolvimento pessoal e social, enquanto ser 

humano que aprende de acordo com cada contexto apresentado e vivenciado. Nesse sentido, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) apontam que: 

 
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo:  

I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  

II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental);  

IV – documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 

da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

V – a não retenção das crianças na Educação Infantil. (BRASIL, 2013, 

p.100). 

 

Assim sendo, percebemos o destaque que o documento ressalta para a criação, não de 

uma apenas, mas de várias estratégias metodológicas para acompanhar o processo de 

aprendizagem das crianças, facilitando a sua inserção um ano mais cedo no ciclo de 

alfabetização, implicando a continuidade deste processo de aprendizagem, através de uma 

                                                      
11Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009. 
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observação crítica e de sistematização dessas informações, por meio das atividades e 

brincadeiras desenvolvidas por elas. Por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica ressaltam que:  

 

Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve 

prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

(BRASIL, 2013, p. 100). 

 

Desse modo, é necessário compreender essa transição como um momento importante 

para a criança, pois a mesma enfrentará mudanças significativas no que se refere ao currículo 

escolar, às cobranças exigidas para a sua alfabetização, ao manejo com as práticas de leitura e 

escrita, ao brincar que vai sendo deixado para trás, e ao serem incorporadas atividades 

pedagógicas que exigem outras habilidades e competências que, posteriormente, serão 

aprimoradas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem.  

 

3.4 O REGISTRO SOB O OLHAR DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E SUAS 

PRÁTICAS AVALIATIVAS 

 

Falar sobre registro docente implica falar da subjetividade do professor, assim como já 

foi mencionado anteriormente, com base nas ideias de Woffort (2014), é preciso respeitar 

cada escrito, em virtude da singularidade que emerge de cada um deles. Nessa ótica, 

destacamos a necessidade de olhar para a prática do professor alfabetizador, bem como as 

concepções que carrega acerca do processo de alfabetização, sobre a escrita, a leitura e a 

oralidade.  

Sabemos que o processo de alfabetização passa por inúmeras reflexões, quando 

concebido de maneira ampla e não somente pelo domínio mecânico do código escrito e 

apropriação da leitura, mas sim, sobre a compreensão desse código e significação para a vida 

dos alunos. Logo, compreendemos alfabetização como “[...] um processo de representação de 

fonemas em grafemas, e vice-versa, mas [...] também um processo de compreensão/expressão 

de significados por meio do código escrito [...]” (SOARES, 2012, p. 16). Vista sob essa ótica, 

o professor alfabetizador poderá, em sala de aula, perceber as dificuldades que seus alunos 

enfrentam, cotidianamente, e registrará esse processo de maneira processual, considerando os 

avanços e impasses enfrentados por cada um.  
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A compreensão desse processo, bem como das relações entre a escrita e a leitura como 

sistemas que não se sobrepõem, mas que se interligam entre si, pode facilitar a entrada da 

criança no mundo das letras. Nesse caminhar, é preciso registrar cada passo, cada dificuldade, 

cada atividade que der conta do processo de aprendizagem. Percebemos, mediante dados das 

pesquisas em que participamos, desenvolvidas entre 2014 a 2017, às quais referenciamos ao 

longo deste trabalho que, muitas vezes, os professores demonstram dificuldade para escrever 

sobre o nível de desenvolvimento de leitura e escrita, no qual se encontra cada criança.  

Essa dificuldade pode ser inerente ao processo de escrita de cada professor, por não 

possuírem o hábito da escrita, não registra cotidianamente sobre seus alunos – fazem isso 

somente como medida burocrática, no início e no fim do ano letivo, com a escrita dos 

relatórios individuais dos alunos12 – mas também, por falta de acompanhamento/supervisão 

pedagógica que não orienta a criação desses registros. Além disso, a falta de critérios e/ou 

parâmetros a serem seguidos na hora de registrar dificulta a sistematização das informações 

sobre os alunos. Por isso, ressaltamos a importância do professor alfabetizador compreender a 

tríade oralidade/escrita/leitura/, pois uma vez que compreende esses processos de forma 

distinta, porém intrinsecamente relacionados, essa compreensão guiará o processo de 

construção de escrita dos registros, com descrições que se referem, de fato, à aprendizagem e 

não mais referentes apenas às atitudes e comportamentos dos alunos.  

Nessa perspectiva, Pereira (2015) destaca que:  

 

É necessário considerarmos escrita, leitura e oralidade como processos 

interdependentes, nos quais, seus sistemas de representação se influenciam 

mutuamente. Por isso mesmo, o processo desenvolvido pela criança não é 

linear, pois envolve níveis de complexidades diferentes, de modo que, cada 

criança é responsável pela construção dos significantes e significados da 

linguagem durante o seu processo de aprendizagem. (PEREIRA, 2015, p. 

30) 

 

Embora o processo de aprendizagem aconteça coletivamente, dentro da sala de aula, 

cada aluno é responsável por aprender, de acordo com as situações de aprendizagem, 

entrelaçado ao desejo dos sujeitos de construir novos conhecimentos, saberes, para 

compartilhar, posteriormente, com a realidade na qual está inserido, bem como da mediação 

do professor em sala de aula. Dentro dessa relação, a leitura e a escrita promovem a inserção 

com o mundo social, com as experiências cotidianas e, sobretudo, facilitam o entendimento 

sobre todas as questões que permeiam as práticas sociais, que colaboram para construção de 

                                                      
12 Dado encontrado na pesquisa que realizamos em 2017, intitulada: Da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental: análise do acompanhamento da aprendizagem discente com foco na avaliação diagnóstica.  
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algo novo. Por isso, concordamos com Ferreiro (2001, p. 66) quando diz que: “[...] a 

aprendizagem da leitura-e-escrita é muito mais que aprender a conduzir-se de modo 

apropriado [...] porque envolve a construção de um novo objeto de conhecimento que, como 

tal, não pode ser diretamente observado de fora”.   

A aprendizagem é um processo individual, vêm de dentro as aspirações de conhecer 

algo novo; exteriormente, cabe ao professor mobilizar estratégias que despertem a vontade de 

aprender, seja aprender a ler ou escrever, seja aprender a leitura das imagens, das coisas, ou 

simplesmente, a leitura sobre a realidade vivenciada. Dessa forma, é preciso encontrar um elo 

entre esses sistemas de aprendizagem, na busca pela alfabetização dos alunos, entendendo que 

um sistema não é mais importante do que outro, mas sim, que “[...] pode haver características 

da língua oral na escrita, e que, portanto, a questão não é ser alfabetizado ou não, mas sim, 

qual lugar o sujeito ocupa na condição de autor do texto” (TFOUNI, 2000 p. 81). 

Uma vez que o professor compreende o aluno como sendo capaz de construir o 

conhecimento, mediado por práticas diversificadas, entendendo-o como aquele que 

compreende o seu papel, e ao mesmo tempo, identifica as dificuldades do código escrito e a 

forma como estabelece a relação entre os sistemas de escrita, leitura e oralidade, logo teremos 

um professor que consegue enxergar caminhos/estratégias que facilitam a entrada e a 

permanência desses alunos no mundo das letras. Para isso, é importante ressaltar que a criança 

já aprende conceitos sobre a língua, sua utilização, já se comunica desde a sua casa, que o 

processo de escolarização acontece antes mesmo do aluno chegar a escola, mesmo que de 

maneira informal, as crianças aprendem com os adultos sobre a língua materna e seus usos 

cotidianos.  

É por esse motivo que Belintane (2013) ressalta que a criança é oralista desde o seu 

contato com a família, que chega à escola com uma vasta memória acerca das narrativas que 

constrói em contato com os adultos, e que por isso “[...] os textos orais da infância estão por 

trás de toda armação de linguagem que o adulto recria posteriormente, seja na escrita, falada, 

pictórica ou mesmo corporal”. (BELINTANE, 2013, P.15) 

Todos esses textos de memória, os traquejos discursivos, as narrativas, o trabalho com 

o texto oral devem ser fundamentais para a entrada da criança no processo de alfabetização; e 

o professor, por sua vez, deve resgatá-los em sala de aula, contribuindo para o 

desenvolvimento da oralidade de cada criança, e entendendo que a mesma não se refere ao 

modo como o aluno participa das aulas (falando, oralmente), e sim, sobre a forma como se 

expressa, fala, apresenta, sobre o domínio das atividades que correspondem ao trabalho com a 

oralidade, como por exemplo, sob a capacidade de contar e recontar uma narrativa, sobre os 
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textos de memórias, as advinha, os trava-línguas, etc., que revelam o desenvolvimento oral da 

criança.  

Partindo dessa aprendizagem acerca da oralidade, o professor alfabetizador conduzirá 

o processo de alfabetização considerando as aprendizagens que os alunos já trazem consigo, 

ao chegar à escola; logo, não tornará o ensino repetitivo e pautado na mecanização do código, 

mas sim, em práticas significativas que apontam possibilidades para os alunos, que 

contribuem para um ensino de qualidade. É bem certo que muitos professores já fazem isso 

nas suas salas de aula, mas quando questionados sobre o trabalho com a oralidade, limitam o 

trabalho à fala cotidiana dos alunos, se são participativos ou não, reduzindo o conceito de 

oralidade, bem como contribuindo para o entendimento de práticas que não dão conta desse 

eixo.  

No entanto, quando acentuamos o conceito de oralidade, os professores13 pontuam que 

já fazem esse trabalho, embora ainda foquem bastante na fala cotidiana nos relatórios 

individuais da turma. Ter clareza sobre esse processo, sobre o uso da fala, sua 

representatividade, seus usos no cotidiano, sua intencionalidade e finalidade, contribui para 

que o professor tenha um olhar aguçado e uma escrita (na perspectiva dos registros) acerca da 

oralidade, e assim, facilitar a entrada das crianças no processo de alfabetização. Nesse sentido, 

concordamos com Tfouni (2000) quando enfatiza que:  

 

[...] não se deve privilegiar a mera decodificação e codificação de sinais 

gráficos no ensino da leitura/escrita, mas sim respeitar o processo de 

simbolização – e este a criança vai percebendo que a escrita representa, na 

medida do próprio desenvolvimento da alfabetização. (TFOUNI, 2000, p. 

19). 

 

Essa compreensão perpassa a oralidade a partir dos mecanismos que a criança 

estabelece com o mundo das letras, parte dos conhecimentos que ela já traz, de memória. Por 

este motivo é que não devemos, assim como afirma a autora, privilegiar apenas a mera 

codificação e decodificação do código escrito, e sim, a sua representatividade, seu significado, 

respeitando a subjetividade e o tempo de cada um para aprender e, principalmente, 

respeitando os diferentes tipos de conhecimentos e formas de ver o mundo, que cada um 

apresenta.  

Essas ideias vão ao encontro do que acentua a autora Colello (2004), quando revela 

que: 

                                                      
13 Das pesquisas já realizadas e apontadas neste trabalho.  
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Não é o contato com as letras que alfabetiza, mas a compreensão a respeito 

das diferentes modalidades de escrita, de seus diversos suportes materiais, 

das suas funções e características é que faz com que a criança ingresse no 

“no mundo do letramento” antes mesmo de conhecer as letras ou 

funcionamento da escrita. (COLELLO, 2004, p. 51, grifo da autora). 

 

Ingressar no mundo do letramento implica compreender a realidade em que a criança 

está inserida e interpretá-la, mediando o seu olhar, a sua perspectiva, a sua subjetividade; feito 

isso, cabe ao professor encontrar mecanismos que facilitem a compreensão do código escrito 

sob a ótica de uma alfabetização significativa. Isso despertará nas crianças a motivação para 

aprender, para questionar, duvidar, revelar e construir o conhecimento que lhe é necessário 

para o seu desenvolvimento integral, e em uma perspectiva longitudinal, ou seja, de modo que 

se possa acompanhar todo o seu processo de aprendizagem, seja através das práticas 

escolares, seja através de práticas sociais, que também alfabetiza. A esse respeito, Ferreiro 

(2001) aponta que: 

 

[...] as crianças não esperam completar 6 anos e ter uma professora a sua 

frente para começarem a aprender. Desde que nascem são construtoras de 

conhecimento. No esforço de compreender o mundo que as rodeia, levantam 

problemas muito difíceis e abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir 

respostas para eles. (FERREIRO, 2001, p. 65). 

 

Determinar o tempo de aprendizagem pode nos levar a práticas vazias de significados, 

que visam apenas à prática de conteúdos escolares, mas que desconsideram a realidade de 

cada aluno. Assim como revela a autora, as crianças não esperam um tempo determinado para 

aprenderem, elas simplesmente sentem necessidade de compreender o mundo a sua volta, por 

isso são construtoras, desde cedo, do conhecimento, porque questionam, buscam, se 

inquietam pelo novo. Essa inquietação permite a busca permanente pela aprendizagem e 

possibilita trilhar caminhos antes não pensados pela própria escola, ou pelos professores. 

Enquanto autoras desse processo conseguem desvelar caminhos, guiadas pela sua curiosidade.  

Enquanto professores, devemos registrar as dificuldades, os avanços, as descobertas 

vivenciadas pelos alunos na sala de aula; através desse registro poderemos entender os passos 

dados e descobrir quais estratégias e metodologias deveremos adotar para possibilitar a 

aprendizagem de cada um. Este ter presente (através das anotações) pode facilitar nas 

descobertas de caminhos e na elaboração de respostas, tanto para as situações de fracasso 

escolar – quando o aluno não aprende – como também, vislumbrar as situações de sucesso – o 

que está sendo feito – que tem dado certo.  
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É por isso que destacamos, neste trabalho, o registro como ferramenta pedagógica 

porque possibilita acompanhar, continuamente, o processo de aprendizagem das crianças, e 

não só isso, como também refletir sobre os processos que interferem na aprendizagem, além 

de contribuir para a própria reflexão docente sobre a sua prática. Esse ato de registrar dialoga 

coma a perspectiva da avaliação mediadora, defendida por Hoffmann (2009), fugindo de uma 

avaliação classificatória, do certo ou errado, que não dá conta de avaliar as capacidades dos 

alunos de maneira integral porque visam o quantitativo, e não a qualidade da aprendizagem.  

Sobre esse processo avaliativo, Hoffmann (2012) destaca que: “avaliar não é julgar, 

mas acompanhar um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em 

múltiplas dimensões com a intenção de favorecer o máximo possível seu desenvolvimento”. 

(HOFFMANN, 2012, p. 13). Assim como revela a autora, cabe ao professor avaliar sem 

estabelecer julgamentos, mas sim, provido de uma intencionalidade que se refere à tentativa 

de observar e refletir sobre o desenvolvimento da criança. A autora supracitada ainda aponta 

que, mesmo que o professor acompanhe as atitudes da criança, se a intenção não for a de 

ajudá-la, não estará avaliando-a. (HOFFMANN, 2012). 

Pensar a avaliação nesta perspectiva – de quem pode contribuir para os avanços da 

criança – implica a concepção mediadora que engloba, de fato, a intervenção pedagógica, na 

qual o professor vai auxiliando a criança no seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, 

Hoffmann (2012) ressalta que:  

 

Não basta estar ao lado da criança, observando-a. Planejar atividades e 

práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o ambiente de 

aprendizagem e outras ações, com base no que se observa, são 

procedimentos inerentes ao processo avaliativo. Sem ação pedagógica, não 

se completa o ciclo de avaliação na sua concepção de continuidade, de ação-

reflexão-ação. (HOFFMANN, 2012, p. 15) 

 

A autora chama a atenção sobre a necessidade da ação pedagógica ter uma 

intencionalidade e uma finalidade definidas, o que seria contribuir para a aprendizagem da 

criança, por meio de um trabalho contínuo, pautado na ação, na reflexão desta, o que 

representaria uma nova ação ressignificada, ou seja, uma prática que tem como princípio a 

própria reflexão, a consciência do fazer pedagógico. Ainda sobre isso, Hoffmann (2012) alerta 

que:  

Não se pode chamar de “avaliação” os instrumentos que fazem parte do 

“acompanhamento das crianças”, tais como pareceres descritivos, fichas, 

relatórios, dossiês dos alunos e outras formas de registro ou anotações. Esses 

registros são “instrumentos” utilizados no processo (tal como um 

termômetro serve para medir a febre de um paciente). O instrumento, como 
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tal, não pode ser denominado de “avaliação”. (HOFFMANN, 2012, p.17, 

grifos da autora) 

 

De acordo com a autora, esses instrumentos integram o processo avaliativo, ou seja, 

são decisivos para o acompanhamento das crianças, por isso, ancorados nessa perspectiva é 

que defendemos o registro como ferramenta que pode contribuir para o acompanhamento das 

crianças, facilitando no seu processo avaliativo. Ainda sob o olhar da referida autora, 

acrescenta que esses instrumentos só farão sentido, se o professor tomá-los como necessários 

para tornar o acompanhamento e o fazer pedagógico mais significativo, tanto para os alunos 

como para os próprios docentes. (HOFFMANN, 2012).  

No entanto, a autora ainda ressalta que é preciso considerar a subjetividade que 

permeia o fazer pedagógico, bem como os registros, pois são carregados de sentimentos, 

emoções e percepções daqueles que o fazem. Por isso que a observação das ações, a reflexão 

e a mediação se fazem tão necessárias nesse fazer pedagógico, pois orientam as práticas 

docentes, revelando a aprendizagem dos alunos, à luz de uma avaliação continuada, que 

implica vivenciar cada situação, demonstrando sensibilidade para cada momento de 

descoberta de cada sujeito que está na sala de aula para aprender.  

Sendo assim, nos reportamos ao trabalho com alunos da Educação Infantil (com foco 

no último ano) e nos alunos que chegam ao ciclo de alfabetização (primeiro dos Anos Iniciais) 

evidenciando os registros descritivos, que por influência do trabalho realizado na Educação 

Infantil através dos pareceres descritivos, instituídos na década de 70, por Creches e Pré-

Escolas, também começam a ser recomendados por órgãos oficiais de educação para os Anos 

Iniciais como instrumento de avaliação, e não como mecanismos de classificação, ou de 

natureza descritiva para o acompanhamento de crianças, substituindo assim os conceitos, as 

notas. (HOFFMANN, 2012). Todavia, os registros não se apresentam como registros 

reflexivos, revelam somente descrições do processo de aprendizagem.  

Assim, dados das nossas pesquisas, mencionadas ao longo deste trabalho, vêm 

mostrando a dificuldade que os professores apresentam na hora de elaborar esses registros 

reflexivos acerca dos alunos. Sobre esse aspecto, Hoffmann (2012) nos diz que: “os 

professores apontam dificuldades de elaborar os pareceres devido à falta de tempo para fazê-

los com qualidade e/ou à impossibilidade de conhecer melhor os alunos, especialmente o dos 

anos mais avançados”. (HOFFMANN, 2012, p. 99) 
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Para além dessas questões, a autora ainda relata que essas discussões acerca dos 

pareceres descritivos14 revelam uma ambiguidade e uma superficialidade no que tange às 

informações referentes à aprendizagem dos alunos. Para a referida a autora, a questão mais 

séria sobre a resistência dos professores se refere à falta de conhecimento acerca da 

aprendizagem dos alunos, e que por assim ser, aponta alguns equívocos que tem observado na 

elaboração desses registros, sendo eles:  

 

a) São breves e superficiais, priorizando, por vezes, aspectos atitudinais das 

crianças, com julgamentos de valor bastante subjetivos; 

b) Repetem-se em termos da análise das mesmas situações de aprendizagem 

ou temas trabalhados, analisando todas as crianças de uma mesma turma a 

respeito de aspectos semelhantes, na mesma sequência e comparando-os em 

termos de desempenho; 

c) Referem-se a habilidades ou objetivos previstos nem sempre adequados a 

determinada faixa etária ou ano escolar; 

d) Centram-se na ação pedagógica do professor em vez de referir-se ao 

desenvolvimento da criança; 

e) São elaborados apenas no final dos períodos e para apresentar às famílias, 

não servindo como instrumento de reflexão para os professores ou para a 

instituição. (HOFFMANN, 2012, p.99) 
 

De acordo com a autora, os pareceres descritivos são uma maneira de classificar os 

alunos, sem compreender as suas subjetividades, e sem uma visão de acompanhamento 

integral, haja vista o aspecto comparativo que é usado para denominar cada aluno, fazendo 

uso de comparações do tipo, se um aluno está se desenvolvendo mais ou menos do que outro; 

invés disso, é preciso uma análise qualitativa “[...] com dados explicativos, fatos sobre as 

crianças, relatos de situações, exemplos de suas falas e brincadeiras e se dá pelas narrativas, e 

não por fichas classificatórias”. (HOFFMANN, 2012, p. 103) 

É por isso que a referida autora adota o termo relatórios de avaliação porque estes 

podem trazer uma visão de acompanhamento narrativo, processual e, ao mesmo tempo, 

longitudinal, pois contempla a singularidade do aprendiz, onde é possível enxergar cada etapa 

vivenciada, em que estejam presentes seus avanços e suas dificuldades durante seu percurso 

de aprendizagem.  

Assim sendo, os relatórios representam a análise e a ressignificação da prática docente, 

das situações vivenciadas tanto pelos alunos como pelos professores, representando, ao 

mesmo tempo, uma reflexão da ação realizada através da observação e da interação entre os 

                                                      
14 Termo utilizado por Hoffmann (2012) referindo-se aos relatos que os professores da Educação Infantil 

constroem sobre os alunos, e que são entregues aos pais no fim dos semestres letivos. Posteriormente, a autora 

chamará esses escritos de relatórios avaliativos, na tentativa de superar práticas equivocadas que se consolidam 

na Educação Infantil.  
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sujeitos que se permitem aprender algo novo, a cada dia. Por esse motivo, Hoffmann (2012) 

acentua que:  

Ao registrar o que observa, diariamente, cada professor reflete sobre a 

evolução do seu próprio trabalho e sobre suas posturas pedagógicas. O que 

escreve, como escreve e sobre quem escreve são reflexões daquilo que faz, 

de como faz, de como pensa sobre cada criança, de como pensa sobre o 

currículo, sobre as questões afetivas e atitudinais, entre outros. 

(HOFFMANN, 2012, p. 112) 

 

Além de revelar o desenvolvimento da sua própria prática docente, o ato de registrar 

também possibilita recordar situações que foram significativas para a aprendizagem dos 

alunos, além de avaliar comportamentos, atitudes, relações afetivas e outros fatores que 

interferem na aprendizagem. Desse modo, Hoffmann (2012) destaca a importância dos 

coordenadores e supervisores escolares serem mediadores desse aperfeiçoamento da prática 

pedagógica, de acompanhar os professores nesta reflexão do fazer e do agir pedagógico, 

identificando concepções e posturas de vida que podem delimitar as dinâmicas de sala de 

aula, para que os alunos possam, de fato, construir conhecimento, de maneira significativa.  

Desse modo, os relatos individuais, os registros devem dar conta do processo 

percorrido pela criança, durante a sua construção de conhecimentos, no qual o professor 

acompanha e intervém pedagogicamente. (HOFFMANN, 2012) Por isso, a autora revela que 

independente da nomenclatura utilizada – relatórios de avaliação, registros descritivos, 

dossiês (pastas das crianças) – o professor precisa anotar, revelar e perceber-se partícipe desse 

processo, responsável pela história construída por cada aluno, como aquele que orienta e 

interage durante o processo de aprendizagem.  

Assim, a elaboração de relatórios ou dossiês deve voltar-se para o acompanhamento da 

aprendizagem da criança, através da observação e sistematização das informações, realizada 

pelo professor. Os estudos realizados por Hoffmann (2012) comprovam, pois, que “o 

exercício de observar, anotar e refletir ao longo do cotidiano escolar transforma o fazer 

pedagógico do professor e de toda escola” (HOFFMANN, 2012, p. 119). Portanto, a 

elaboração de relatórios, sejam eles individuais ou da turma, propicia, ainda, a evolução do 

professor enquanto escritor, visto que o hábito de registrar/escrever promoverá reflexões 

significativas, tanto decorrentes da sua própria escrita, na qual passará a ter mais facilidade 

para redigir, como também, reflexões sobre a sua prática docente.  

A escrita dos relatórios individuais das crianças se faz importante, pois possibilita a 

compreensão da sua história de vida, sob a ótica do professor, garantindo a compreensão das 

possibilidades e dos limites enfrentados por cada um, e mais do que isso, “[...] favorece o 
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acompanhamento individual efetivo ao longo da escolarização” (HOFFMANN, 2012, p. 120). 

Por esse motivo, que a autora discorre que não é possível admitir que os professores, ao 

assumir uma turma, não conheçam os relatórios de cada um, não os retome, para conhecer o 

caminho já trilhado, uma vez que “[...] para os professores, os relatórios de avaliação devem 

constituir-se na síntese organizadora do processo vivido por ele e pelas crianças e sobre como 

foi construído”. (HOFFMANN, 2012, p. 138). 

Dito isso, evidenciamos a necessidade desses relatos serem feitos periodicamente, com 

base nas situações cotidianas que os alunos vão vivenciando, e que o professor tem a 

oportunidade de transformar em ações significativas e contextualizadas. A partir desses 

escritos/relatos é que os professores poderão refletir sobre o seu fazer pedagógico e procurar 

estratégias para ressignificar a sua prática e oportunizar a aprendizagem dos seus alunos. Se 

pensarmos nesses relatórios como registros cotidianos que o professor realiza frequentemente 

para diagnosticar os níveis de aprendizagens da sua turma, perceberemos que, no fim de cada 

semestre, o professor já teria os dados para elaborar os seus relatórios semestrais, o que 

facilitaria o seu trabalho, mas, sobretudo, promoveria o acompanhamento efetivo do processo 

de escolarização dos alunos, de modo que a aprendizagem se tornaria o foco central, tanto na 

perspectiva dos registros/escritos dos professores, como da sua prática docente.  
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4 OS CAMINHOS ENVEREDADOS E OS ACHADOS DA PESQUISA 

 

O sonho encheu a noite 

Extravasou pro meu dia 

Encheu minha vida 

E é dele que eu vou viver 

Porque sonho não morre. 

Adélia Prado 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise do corpus do nosso trabalho, trazendo 

considerações acerca da prática avaliativa do professor da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais, com foco na elaboração dos registros e, consequentemente, na consolidação dos 

mesmos, enquanto ferramenta avaliativa. Nesse sentido, apresentamos os critérios utilizados 

pelos docentes para a construção do registro, bem como a periodicidade, as bases teóricas, as 

dificuldades de permeio, e como utilizam os registros/relatórios para acompanhar o 

desenvolvimento infantil, contribuindo para a reflexão da prática docente e o seu (re) 

planejamento.  

 

4.1 ENTRE O DIÁLOGO COM OS DOCENTES E SEUS REGISTROS ESCRITOS 

 

Compreender as práticas docentes sob a ótica dos registros implica a necessidade de 

falar sobre o professor que aprende com sua prática cotidiana, acerca de como vislumbra o 

ensino, pois o registrar perpassa a autenticidade da escrita, do zelo, do cuidado com o aluno e 

com a sua aprendizagem. Quando identificamos professores preocupados com o ato de 

ensinar, com suas práticas, percebemos o quanto esse processo se torna significativo para 

aquele que aprende. Logo, quando questionados sobre a escrita dos relatórios individuais 

exigidos pelo sistema escolar, na grande maioria, os professores sempre os descrevem como 

enfadonhos e trabalhosos, destacando a falta de critérios para a sua elaboração.  

Por assim ser, é que buscamos saber com as professoras Estrela, Flor e Lua, qual o 

lugar dos registros na prática docente em relação à concepção/definição acerca destes; como 

são elaborados, se são utilizados como ferramentas que auxiliam nas práticas avaliativas, 

dentre outras questões que serão exploradas ao longo deste trabalho. 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/adelia_prado/
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4.1.1 Definição e critérios 

 

Para tentarmos compreender o trabalho docente com os registros, precisamos entender 

a definição que as professoras têm acerca destes e como são elaborados. Para Estrela (2017), 

“os registros são textos que resgatam as atividades feitas em sala de aula e servem como 

objeto de investigação e análise crítica sobre o próprio trabalho e o desenvolvimento das 

crianças” (EXCERTO DA PROFESSORA ESTRELA, 2017). 

Esse resgate de atividades sobre os alunos implica o que destaca Weffort (2014), 

quando pontua que os registros possibilitam o armazenamento de informações, ter presente, 

mediante o escrito, possibilita analisar, avaliar, mas sobretudo, compreender o aluno, 

ajudando-o, transformando a realidade vivenciada. Desse modo, podemos perceber, na 

resposta da professora Estrela (2017), a necessidade de entender os avanços alcançados pelos 

alunos, durante o seu desenvolvimento, mas também a própria prática pedagógica, 

identificando as lacunas durante o processo de ensino e de aprendizagem.  

Já para a professora Flor (2017): 

 

O registro apresenta muito mais que um roteiro de aula, ou uma enumeração 

de atividades desenvolvidas com a turma. Escrever sobre a prática faz 

pensar, refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, permitindo 

aprimorar o trabalho diário (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017). 

 

Sendo assim, percebemos que a resposta da professora Flor (2017) dialoga com 

Hoffmann (2012), quando esta acentua que esse processo de observar, refletir e analisar 

possibilita uma compreensão tanto acerca da criança, como da prática pedagógica e também 

sobre a escola e suas concepções de ensino. Faz-se preciso considerar cada etapa vivenciada 

pela criança, pois ainda segundo Hoffmann (2012), não é possível admitir que o professor não 

conheça seus alunos, que não retome os relatórios para identificar as aprendizagens e/ou as 

dificuldades já existentes.  

Todavia, quando Flor (2017) destaca o registro como um roteiro de aula, ela se refere 

não à aprendizagem da criança e, sim, sobre as anotações de atividades que foram realizadas 

com os alunos, se aproximando mais do conceito de dossiê como destaca Hoffmann (2012), e 

não como anotações que poderiam auxiliar no processo de aprendizagem, com descrições 

sobre o desempenho de cada aluno, ao realizar cada tarefa solicitada pelo docente. Essa 

preocupação com a elaboração da pasta de atividades, na Educação Infantil, pode ser 

justificada pelo fato de serem entregues aos pais, anualmente, e que se referem às atividades 
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realizadas pelos alunos, e que sendo assim, precisam conter, através das atividades, o 

acompanhamento dos mesmos; já os relatórios individuais são arquivados apenas nos diários 

de classe.  

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, até o terceiro ano, os professores não 

elaboram provas, e sim, atividades que são consideradas avaliativas, para identificar a 

aprendizagem dos alunos. A partir das atividades desenvolvidas, os professores também 

escrevem os relatórios individuais, que são realizados – ou que deveriam ser – em três 

momentos durante o ano – início, meio e fim – que revelam o nível de aprendizagem das 

crianças. Por assim ser, quando questionamos a professora Lua (2018) sobre a definição dos 

registros docentes e sua importância, ela revela que:  

 

O registro docente é uma anotação bem completa, que utilizo em minha 

prática profissional a partir do desenvolvimento, da construção de uma 

atividade, que seja de oralidade, leitura e escrita com o aluno, nele está 

registrada a forma devolutiva das experiências vividas a partir do momento 

com a criança, a apropriação das respostas, as inquietações e partilha das 

vivências da criança. É através do registro docente que posso compreender 

melhor o processo vivenciado pelo o aluno, até mesmo o que trouxe de 

memórias vividas nos anos anteriores de estudo e pós. Com esta prática, 

garante troca e afinamento do grupo de trabalho, para compreensão e 

apropriação do replanejamento de trabalho para o acompanhamento e 

desenvolvimento de atividades (EXCERTO DA PROFESSORA LUA, 

2018). 

 

Entender o registro como uma anotação completa e que se refere à aprendizagem do 

aluno, cotidianamente, revela a compreensão da professora Lua (2018) acerca da necessidade 

de escrever sobre seus alunos, mas principalmente, utilizar esses registros para avaliar o 

processo de aprendizagem deles, bem como a própria prática pedagógica. Além disso, a 

referida professora ainda destaca a importância de avaliar dentro dos critérios de oralidade, 

leitura e escrita, e não apenas em uma única perspectiva, separadamente.  

O posicionamento da professora revela, ainda, que compreende que é a partir dos 

registros diários que é possível compartilhar diferentes experiências com seus alunos, 

entendendo-os nas suas singularidades e ajudando-os simultaneamente, o que, segundo Lua 

(2018), colabora significativamente para melhorar o relacionamento entre professor e aluno, 

como também, o trabalho em grupo, na hora de realizar o planejamento das atividades.  

Nesse sentido, destacamos as afirmações de Paula e Wandembruck (2013), quando 

revelam que para pensar diferentes estratégias para registrar, é necessário um planejamento, 

tanto do professor como da escola, mediante o Projeto Político Pedagógico, para identificar 
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quais caminhos deverão ser traçados, e que por assim ser, quais estratégias deverão ser 

tomadas para garantir a aprendizagem integral dos alunos. Nesta perspectiva, a professora Lua 

(2018) destaca o replanejamento das atividades, ou seja, a revisão, mediante os registros, de 

possibilidades de trabalho, demonstrando considerar as dificuldades dos alunos, na hora de 

planejar a sua prática pedagógica.  

Desse modo, quando questionamos a professora Lua sobre o que ela prioriza ao 

elaborar seus registros, destaca que:  

 

A escuta minuciosa em sala de aula, pois é durante as conversas informais, 

relatos, recontos, brincadeiras e intervenções orais feitas pelos alunos que 

percebemos habilidades, necessidades e especificidades de cada criança e a 

partir disso, busca-se desenvolver estratégias que possibilitem uma 

aprendizagem significativa (EXCERTO DA PROFESSORA LUA, 2018). 

 

Mediante essa fala da professora Lua (2018), identificamos uma preocupação com a 

aprendizagem dos alunos, mediante uma escuta aguçada, e simultaneamente, um olhar atento 

aos alunos e suas subjetividades, visando uma aprendizagem significativa. Esta fala é muito 

marcada ao longo do nosso trabalho, uma vez que, ancorados pelas afirmações de Weffort 

(2014), percebemos a necessidade de observar, minuciosamente, os nossos alunos, de modo 

que, posarmos perceber não aquilo que queremos ouvir e saber, mas sim, o que o aluno tem 

revelado através do não dito, pelas suas ações, através das atividades realizadas.  

Sendo assim, precisamos entender que cada registro, cada escrito permeia uma 

subjetividade daquele que escreve/observa e que, por isso, não podemos comparar os registros 

dos professores, tampouco considerar bem ou mal elaborado, considerando que assim como 

revela Weffort (2014), os professores não tiveram formação específica para construírem os 

registros/relatórios dos alunos. Isto justificaria o fato das professoras apresentarem tantas 

dificuldades para escrever, como também para relatar como escrevem os seus registros, como 

são elaborados, pois sentem medo de serem mal interpretadas.  

Dessa forma, entendemos que, em meio ao respeito às singularidades docentes, para 

evitar as comparações entre os pares, sobre a escrita dos registros/relatórios, podemos analisar 

o que coletivamente é utilizado na instituição escolar que possa melhorar a prática docente em 

relação aos registros, considerando a necessidade de uma prática avaliativa coletiva que não 

fique a cargo somente das singularidades dos docentes, mas que seja repensada no cotidiano 

da escola pelos seus pares. 

Quando questionamos a professora Flor (2017) sobre o que prioriza ao elaborar os 

registros, ela apenas destaca: “muito importante para todos”. (EXCERTO DA PROFESSORA 
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FLOR, 2017) Assim, entendemos que existe uma compreensão limitada acerca da importância 

dos registros, e que isso implica a má interpretação deles, bem como, da sua utilização em 

sala de aula, pois a referida professora traz uma fala superficial acerca dos registros, 

justificada pela falta de formação ou pela falta de interesse em discorrer sobre o tema.  

Já a professora Estrela (2017) afirmou que prioriza: “toda produção dos alunos é uma 

forma de registro: desenhos, pinturas, músicas, poemas entre outros”. (EXCERTO DA 

PROFESSORA ESTRELA, 2017), o que também denota má interpretação na hora de pensar 

o registro realizado sobre os alunos, haja vista que, em sua fala inicial, está se referindo à 

produção do aluno, afirmando que toda manifestação, seja ela escrita ou não, denota uma 

aprendizagem.  

 Assim, apesar da professora considerar várias formas de registros, mediante sua 

resposta, falta clareza sobre o que priorizar/considerar no ato de registrar; ela elenca 

diferentes tipos de registros, como o ato de elaborar os escritos com base nas diferentes 

formas de registros, ou seja, como foi o desempenho dos alunos, conforme cada atividade 

desenvolvida, seja ela atividade de música, pintura, poemas, desenhos, dentre outras que a 

considera.  

Nesse aspecto, concordamos com Hoffmann (2012) quando acentua que os 

professores apresentam algumas justificativas para a má elaboração desses registros. Segundo 

a autora, a maioria dos profissionais afirma não ter tempo ou não ter conhecimento suficiente 

acerca dos alunos, para construírem os relatos. Desse modo, durante o desenvolvimento deste 

trabalho, em conversas informais com as professoras, elas acentuaram essa falta de tempo, 

bem como, as salas superlotadas, que dificultam o olhar minucioso e sistematizado sobre os 

alunos.   

Quando questionamos as professoras sobre quais critérios e/ou outras fontes utilizam 

para a elaboração dos registros da aprendizagem de seus alunos, percebemos algumas 

respostas que demonstram que falta compreensão acerca do ato de registrar e, sobretudo, 

sobre quais critérios seriam esses. Vejamos que a professora Estrela (2017) destaca o que 

utiliza como critério: “o acompanhamento do aluno no dia a dia, embasamento teórico, 

processo de aprendizagem das crianças, reflexão e planejamento futuro” (EXCERTO DA 

PROFESSORA ESTRELA, 2017). 

Nessa resposta, notamos que a professora se refere a um acompanhamento cotidiano, 

mas não deixa claro como é feito, como são produzidas as anotações, assim como também 

não revela que tipo de embasamento teórico utiliza, e nem como seria feito esse planejamento 

futuro; certamente, com base nas atividades desenvolvidas pelos alunos. Com isso, 
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entendemos que a professora tem consciência de que o registro deve ser feito com base nas 

atividades desenvolvidas, cotidianamente, demonstrando como a criança as desempenha, mas 

mesmo com esse conhecimento, ela não destaca as fontes e de que forma estabelece os seus 

critérios para sistematização das informações sobre seus alunos.  

Na fala da professora Flor (2017) também encontramos fragmentos que denotam uma 

compreensão semelhante, no entanto, consegue ser mais específica quanto à elaboração dos 

critérios. De acordo com a professora: “observa o desenvolvimento, as habilidades, o 

comprometimento e os direitos de aprendizagem referente à idade de cada um”. (EXCERTO 

DA PROFESSORA FLOR, 2017) Com base nesse posicionamento, podemos entender que, 

na hora de sistematizar as informações sobre os alunos, cotidianamente, a professora analisa, 

observa se os seus alunos já construíram as habilidades correspondentes à cada faixa etária, e 

também, poderíamos interpretar que a docente possui um embasamento teórico quando se 

refere aos direitos de aprendizagem, que certamente podem ser encontrados nos projetos ou 

programas desenvolvidos na escola, como o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) que elenca, no decorrer do seu plano, alguns direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização.  

Embora esse embasamento não seja específico em relação à forma de registrar, pois o 

referido Pacto trata os registros por meio de fichas de avaliação e que, por mais que tragam 

uma proposta de avaliar, de sistematizar, se tornam sem significado quando sugerem que o 

professor anote apenas marcando um x nas habilidades e competências desenvolvidas pelos 

alunos. Para nós, essa prática se torna incompleta, na medida em que não contempla as 

subjetividades dos alunos, não consiste em um relato sistematizado e individual, mas sim, se 

assemelha muito mais a uma padronização da aprendizagem, ou seja, ou o aluno sabe, ou não 

sabe, ou desenvolveu as habilidades ou não, mediante um padrão estabelecido. Nesta 

sistemática, não temos uma noção de totalidade, nem de continuidade de aprendizagem, não 

identificamos quais foram as dificuldades enfrentadas pelas crianças, e muito menos, não 

conseguimos acompanhar o caminho percorrido.  

Quando destacamos a elaboração de um registro literal ao longo deste trabalho, nos 

referimos a esta demanda, de compreender o aluno em sua totalidade, identificando cada 

subjetividade, cada dificuldade durante o percurso da aprendizagem. Assim, falamos sobre 

um olhar minucioso, uma reflexão da prática; embasados pelos apontamentos de Weffort 

(2014), nos referimos a esta compreensão do cotidiano escolar, sobre as atividades 

desenvolvidas, sobre as formas de avaliação e, sobretudo, sobre a forma como o professor está 

vislumbrando o processo de alfabetização, como acompanha, individualmente, o crescimento 
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das suas crianças. Tudo isso pode ser pensado e melhorado, quando incorporamos ao ato de 

educar, o ato de registrar, de falar/escrever sobre a aprendizagem, para chegarmos ao 

entendimento de como os alunos estão aprendendo com as nossas práticas pedagógicas.  

Sendo assim, devemos destacar que é importante identificar a formação das 

professoras, quais os projetos que já participaram ou são engajadas, porque essa participação 

colabora para uma formação continuada mais completa e, por conseguinte, refletirá nas 

práticas pedagógicas das docentes, e na compreensão acerca dos processos que regem o ciclo 

de alfabetização. Isso é tão imprescindível que podemos notar na resposta da professora Lua 

(2018) a referência que faz a um dos projetos que participou – e que já citamos neste trabalho 

– quando questionada acerca dos critérios. Ela destaca que:  

 

Me aproprio de uma melhor proposta de alfabetização, do Projeto O Desafio 

de Ensinar a Leitura e a Escrita no Contexto do Ensino Fundamental de 

Nove Anos. Formulação de uma alfabetização que acontece sobre três eixos: 

a partir do uso da fala e leitura, oralidade e escrita, imagem e letra. Se 

utilizando das leituras feitas em BELINTANE, C. em DE LEMOS, que se 

avizinham a um paradoxo, nas bases linguageiras da oralidade. (EXCERTO 

DA PROFESSORA LUA, 2018) 

 

Vejamos que a professora Lua (2018) já traz na sua resposta autores que, de fato, 

trabalham em uma perspectiva de alfabetização, defendendo que a oralidade, a leitura e a 

escrita devem ser entendidas como sistemas diferentes, mas que se complementam, de modo 

que possuam significados para as crianças, servindo não somente para codificação e 

decodificação das mensagens, mas sim, a sua utilização, aprendendo como aplicá-las em cada 

contexto.  

Além disso, essa participação no Projeto Desafio também oportunizou à professora 

compreender a importância de trabalhar com a oralidade no processo de alfabetização. A 

resposta da professora Lua (2018) também nos remete à ideia de que os critérios para a 

elaboração dos registros devem estar pautados sob os três eixos destacados pela professora, 

que correspondem à oralidade, leitura e escrita, de maneira a identificar quais são as 

competências e habilidades construídas em cada momento do ciclo de alfabetização e, 

sobretudo, na transição da Educação Infantil para os Anos Inicias, pois segundo o próprio 

Belintane (2012), as crianças precisam de um tempo para se adaptarem à nova forma de 

sistematização do conhecimento em cada etapa vivenciada equivalente a cada processo 

estabelecido (oralidade/leitura/escrita).  

Dessa forma, precisamos entender um pouco melhor sobre a criação destes critérios e, 
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por conseguinte, dos registros. Pensando nisso, indagamos às professoras sobre a forma como 

os critérios para produção dos registros são elaborados, no que se baseiam. Foi possível 

perceber, nas respostas das professoras da Educação Infantil, que elas concordam com a ideia 

de que os critérios são elaborados mediante estudos realizados junto à Instituição e com base 

na experiência profissional de cada uma, e mediante alguns documentos que norteiam o 

processo de aprendizagem. Nas palavras das professoras, temos:  

 

PROFESSORA ESTRELA - Na experiência que temos de trabalhar com 

registros durante anos, e baseiam-se em estudos de formação continuada em 

serviço e os documentos que norteiam o nosso trabalho, como o RCNEI e 

outros (EXCERTO DA PROFESSORA ESTRELA, 2017). 

PROFESSORA FLOR - Através de estudos com a equipe pedagógica da 

escola, através dos Parâmetros Curriculares da Educação Infantil, internet, 

etc. (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017). 

 

De acordo com a fala das professoras, podemos entender que existe uma preocupação 

dentro da Instituição acerca de como elaborar os registros, todavia, é preciso identificar de 

que forma esses estudos acontecem, e quais são as referências utilizadas. Em conversa 

informal com uma das coordenadoras pedagógicas percebemos que, muitas vezes, o 

parâmetro utilizado são as fichas individuais do PNAIC, citadas anteriormente, e que sendo 

assim, não contribuem muito para a formação que buscamos destacar ao longo deste trabalho, 

que entende a avaliação desses alunos em uma perspectiva heterogênea e que precisa ser 

mediada, conforme apontam os estudos de Hoffman (2012).  

Além disso, as professoras também não esclarecem como são elaborados os registros 

conforme essas orientações recebidas, se utilizam atividades específicas, diagnósticas, se 

compreendem as singularidades dos alunos em cada atividade. São informações que não 

ficam esclarecidas nas respostas das professoras. No entanto, na fala da professora Lua 

(2018), temos um leque de atividades que ela apresenta e revela que considera na hora de 

elaborar seus registros, ou seja, como os alunos se sobressaem em cada uma das atividades 

apontadas por ela.  

Dessa forma, a referida professora destaca que:  

 

 

Baseando-se nas narrativas (contação de história), de encantamentos, de 

aventuras e outras que instigam a criança, o desejo de continuar a saber, 

aliando aos gêneros da infância e da tradição oral. Buscando uma 

metodologia que tem como base a oralidade, se preocupando com repertórios 

e com certa diversidade. Um agrupamento de gênero: poéticos, parlendas, 

cantigas de roda, adivinhas, linguagens secretas, lendas, causos, etc. 

(EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2018) 
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Embora a professora não destaque, especificamente, como elabora os registros, deixa 

claro que se baseia em diferentes atividades para realizar seus escritos, e que sendo assim, 

consegue compreender os seus alunos em sua totalidade, tanto no que se refere à oralidade, 

como à leitura e à escrita. Quando a docente enfatiza uma diversidade de gêneros para 

trabalhar a linguagem, também revela diversas estratégias metodológicas para conduzir as 

suas aulas, e não só isso, também considera todas essas atividades na hora de sistematizar as 

informações dos seus alunos. 

 Essa prática se torna significativa, porque foge de um clichê, no qual a maioria dos 

professores revela que está avaliando cotidianamente, mas que raramente apontam como estão 

desenvolvendo suas atividades, para que os alunos consigam continuar aprendendo. Por isso, 

devemos sempre nos lembrar dos apontamentos de Hoffman (2012) quando sugere que 

devemos estar investigando como acontece a avaliação contínua em sala de aula, e verificar, 

de fato, se os alunos são avaliados por todo um contexto de atividades, ou de maneira 

taxativa, considerando apenas o certo e o errado, com práticas de uma avaliação 

classificatória, que ao invés de integrar os alunos, segrega.  

Por fim, construímos um fluxograma que apresenta, de maneira geral, alguns critérios 

que aparecem mediante as respostas das professoras, de acordo com o questionário aplicado e 

os quais as professoras utilizam para a elaboração dos registros/relatórios, e que servem para 

acompanhar o processo de aprendizagem de cada um. Assim, temos:  
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Figura 1: Critérios utilizados pelas professoras da Educação Infantil e do primeiro ano dos 

Anos Iniciais 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas obtidas pelo questionário. 

 

De acordo com os critérios apresentados acima, podemos perceber que as professoras 

estabelecem uma conexão mais acentuada com a oralidade/leitura/escrita, por isso que estão 

no centro, pois sugerem que todas as atividades propostas passam por esses três eixos e, por 

consequência, são as que ganham maior destaque na elaboração dos critérios para a 

construção do registro docente.  

Para tanto, as professoras também destacam que utilizam atividades específicas, como 

as brincadeiras, desenhos, narrativas, recontos, etc., para anotar o desempenho dos alunos 

frente às atividades propostas cotidianamente, na sala de aula. Por isso, a escuta e a 

observação são elementos essenciais para o descobrimento das dificuldades e dos avanços dos 

alunos, durante o momento de aprendizagem.  

Por fim, como último critério, as professoram ressaltam a utilização das fichas 

avaliativas do programa PNAIC, para construir os relatos dos alunos, uma vez que essas 

fichas questionam o andamento da aprendizagem dos alunos, indagando se o aluno já domina 

ou não, determinado conteúdo.  

Assim sendo, percebemos que os critérios estabelecem uma relação entre si, uma vez 
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que dependem um do outro para que o registro possa se tornar consistente e sistemático, na 

medida em que o aluno progride de um nível para outro, exigindo do docente um olhar de 

pesquisador – minucioso e aguçado – para perceber as mudanças ocorridas durante o processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

4.1.2 Bases teóricas  

 

Quando nos reportamos às leituras realizadas acerca dos registros, de como registrar, 

ou até mesmo, sobre a aprendizagem mediante o questionário aplicado e as conversas 

informais, podemos perceber que falta muita leitura e clareza acerca dos registros ou 

pareceres descritivos que dão – ou pelo menos – deveriam dar conta da aprendizagem dos 

alunos. Assim, indagamos às professoras sobre a hora de avaliar o desempenho dos seus 

alunos, cotidianamente, quais fontes ajudam-lhes na elaboração dos registros, e que a 

professora Flor (2017) afirma é que: “fazendo leitura oralmente com eles, utilizamos as letras 

do alfabeto, os números, as cores e formas. Identificar no alfabeto a 1ª letra do nome dele (a)”. 

(EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017) Podemos perceber que a professora, ao invés 

de relatar quais são as fontes, o que lê sobre registros, quais os aportes que se ancora para 

elaborar os escritos, destaca situações de sala de aula que utiliza para identificar o nível de 

aprendizagem sobre a leitura e escrita dos alunos.  

A professora Estrela (2017) também destaca situações de sala de aula, ao invés das 

fontes. Ela ressalta:  

 

-Observação no dia a dia;  

-Leitura sobre o assunto;  

-Analisar o percurso da aprendizagem e o conhecimento prévio dos alunos;  

-Utilizar a leitura e a escrita em favor do desenvolvimento pessoal e 

profissional. (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017) 

 

Podemos notar que a professora se preocupa com as situações cotidianas de sala de aula, 

porém não destaca o que considera para elaboração dos escritos; percebemos que falta muita 

compreensão acerca dos registros, sobre sua utilização e onde podemos encontrar fontes que 

nos ajudam a entender como se dá a sua elaboração, o que devemos considerar. Além disso, 

sabemos que essa observação realizada cotidianamente não é registrada15 justamente por não 

saberem, ou não darem a devida importância aos registros sobre aprendizagem dos alunos.  

                                                      
15 Pode ser comprovado isso através das conversas informais com as professoras, quando estas revelam que só 

escrevem para elaboração dos relatórios no início e no fim do ano.  
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Se considerarmos o que afirma Hoffmann (2012), não basta permanecer ao lado das 

crianças, observando-as e planejando, é necessária uma ação pedagógica, ou seja, é preciso 

desempenhar uma prática significativa para os alunos. Nesse sentido, não basta apenas 

analisar o percurso da aprendizagem, como afirma a professora Estrela (2017); é preciso 

compreendê-lo, visando, de fato, ao desenvolvimento integral dos alunos. Não 

compreendemos o que a professora quis evidenciar quando destacou o “utilizar a leitura e a 

escrita em favor do desenvolvimento pessoal e profissional”, talvez se refira à necessidade de 

termos bons leitores nesse mundo contemporâneo. Todavia, se for isto, considerar apenas a 

leitura e a escrita não é suficiente para o desenvolvimento dos alunos.  

Já a professora Lua (2018) acentua que se baseia nas seguintes fontes:  

 

Nomeação, elementos menores da língua e da escrita, manejo e produção 

escrita, leitura, narrativas, textos em verso e ludismos. Materiais didáticos 

relacionados ao campo das narrativas de leitura e da escrita sendo possível 

ampliar e diversificar desde os conhecimentos regionais ao universal. 

(EXCERTO DA PROFESSORA LUA, 2018) 

 

Na resposta da professora Lua (2018) encontramos alguns elementos mais 

consistentes, como a composição do que a docente utiliza para analisar o desenvolvimento 

dos alunos – várias tipologias de texto, através da leitura e escrita – como também, de 

materiais pedagógicos que intensifiquem os estudos no campo das linguagens, facilitando o 

manejo da professora e possibilitando ao aluno, diversas fontes de conhecimento. Todavia, é 

preciso destacar a necessidade de ampliar, não só o acesso ao conhecimento, como a mesma 

se refere – regionais e universais – como também, compreender como os alunos estão 

associando e aprendendo cada conteúdo. Além disso, precisamos destacar que os materiais 

didáticos também estejam dialogando com as compreensões que a professora possui acerca da 

leitura e da escrita.  

Assim, como afirma Pereira (2015), o professor precisa ter clareza acerca dos 

processos de leitura, escrita e de oralidade para desenvolver uma prática pedagógica coerente 

com as dificuldades apresentadas pelos alunos e, sobretudo, para compreender o processo de 

aprendizagem deles, anotando – através dos diários – de maneira que contemple todas as 

subjetividades de permeio, as quais necessitam ser respeitadas durante o percurso de 

alfabetização.  

Desse modo, percebemos que as professoras não responderam aos questionamentos 

específicos sobre as bases teóricas, nas quais se fundamentam, mas sim, nas fontes, atividades 

que utilizam para fazer o registro. A professora Lua (2018) de modo particular destacou, 
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anteriormente, que utiliza as leituras e aprendizados advindos do Projeto Desafio, do qual fez 

parte durante três anos. Por isso, poderíamos dizer que a professora possui uma compreensão 

mais elaborada acerca dos registros e sobre como deve ser feita a sua construção.  

 

4.1.3 Dificuldades ao registrar 

 

Sempre que vamos até o chão da escola, encontramos na fala tanto dos professores, 

como dos supervisores, da coordenação pedagógica e gestão, que o registro docente é um 

documento difícil de ser realizado, sobretudo porque não há uma formação específica para os 

profissionais, que direcione o que deve ser priorizado nestes relatos. Essa ausência de 

formação possibilita que cada professor registre do seu modo, estabelecendo, 

individualmente, os critérios na hora de registrar a aprendizagem dos seus alunos.  

De acordo com as professoras partícipes desta pesquisa, registrar sobre os alunos é 

uma das tarefas mais complicadas, sobretudo, porque os diários de sala de aula demoram para 

chegar. Mediante conversa informal, as mesmas revelam que, muitas vezes, os registros se 

perdem, e quando os diários chegam, elas apresentam dificuldade para lembrar dos 

acontecimentos, uma vez que não estão sistematizados. Isso acontece, sobretudo, porque as 

professoras não possuem o hábito de registrar, e quando fazem, direcionam seus olhares mais 

para as questões atitudinais, do que para a aprendizagem em si.  

Pensando nessas dificuldades, indagamos às professoras, em relação à prática docente 

e à experiência profissional de cada uma, quais as maiores dificuldades que elas destacam, na 

hora de registrar/avaliar os seus alunos. Desse modo, a professora Estrela (2017) apontou que:  

 

O difícil no avaliar é permitir que o professor acompanhe o processo de 

aprendizagem dos seus alunos e descubra que cada um desenvolve o seu 

método próprio de conhecimento, e que torna inadequado uma única 

metodologia como recurso de avaliação, como se houvesse homogeneidade 

no processo de aprendizagem. (EXCERTO DA PROFESSORA ESTRELA, 

2017) 

 

Inicialmente, a professora se refere ao processo em que o professor pode acompanhar 

sua turma durante os anos que seguem, e que isso facilitaria avaliar os alunos continuamente, 

de maneira que cada professor possui uma metodologia específica, uma forma de avaliar os 

avanços dos seus alunos, mediante a diversidade e individualidade dos discentes. Essa forma, 

esse olhar contribui para compreender a aprendizagem de cada um. De acordo com Estrela 

(2017), considerar que todos os professores devem avaliar do mesmo modo, seria uma 

tentativa de homogeneizar a aprendizagem dos alunos, e que isso se torna uma “barreira” 
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pedagógica, ou seja, a preocupação não seria com a aprendizagem, mas com o método 

utilizado.  

Contudo, também precisamos direcionar nosso olhar para o que Estrela (2017) ressalta 

quando se refere a uma única metodologia, no sentido de que todos os professores devem ter 

as mesmas práticas avaliativas em sala de aula. Sabemos que as condições de ensino – a sala 

superlotada, um único professor para um número considerável de alunos – contribuem para o 

uso de estratégias metodológicas pouco diversificadas, e que por assim dizer, precisam ser 

levadas em conta quando falamos sobre o desafio de criar metodologias de trabalho que 

atendam a toda a demanda educacional enfrentada pelos professores da escola pública.  

Nessa ótica, a professora Flor (2017) afirma que:  

 

O aluno passa por um processo de avaliação constante durante o período 

escolar. Ao avaliar um aluno, é possível verificar o que os alunos conhecem 

sobre determinado conteúdo, orientando o professor de forma que possa 

planejar as atividades dos alunos. (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 

2017)  

 

Esse processo de avaliação, com o intuito de verificar o que os alunos conhecem sobre 

determinado conteúdo pode ser perigoso, na medida em que o docente assume uma postura 

classificatória, ou seja, em que ele classifica os alunos entre: aqueles que já aprenderam e 

aqueles que não sabem. No entanto, sabemos que o tempo de aprender é diferente para cada 

aluno, uma vez que dialogamos com as ideias de Ferreiro (2001) que, determinar o tempo que 

cada um aprende implicaria práticas vazias, sem significados, que visam apenas à prática de 

conteúdos escolares.  

Por isso, defendemos uma avaliação mediadora, conforme defendida por Hoffmann 

(2012), por acreditarmos que o processo de avaliação é permanente, e que demanda uma 

postura de quem media a aprendizagem, e não de quem classifica, construindo pontes entre ou 

saberes, e não muros de adversidades. Dessa forma, precisamos ter clareza sobre o que é 

avaliar, e sobre os instrumentos que devemos utilizar para oportunizar as situações de 

avaliação. Segundo Hoffmann (2012), os registros ou relatórios de avaliação, como a autora 

prefere chamar, construídos pelos professores, tanto na Educação Infantil como nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, não se constituem uma forma de avaliação, mas são 

instrumentos que possibilitam esse acompanhamento permanente dos alunos, e que 

contribuem para que seja realizada a avaliação individual, posto que o sistema de notas só é 

efetivado a partir do quarto ano do Ensino Fundamental, e que por isso, representa uma 

oportunidade de compreender os alunos na sua totalidade e de maneira longínqua.  
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Nessa perspectiva, podemos identificar na resposta de Flor (2017) que ela compreende 

que o processo de avaliação contínuo proporciona ao docente o planejamento das atividades 

para atender às subjetividades dos alunos; no entanto, só isso não basta, é preciso que os 

professores incorporem à sua tarefa mediadora deste processo, e que segundo Hoffmann 

(2012), compreendam que avaliar não é um processo de julgamento, mas implica acompanhar 

as atitudes dos alunos, por meio da observação, e que através desta prática, providos de uma 

intencionalidade, planejem as suas atividades pedagógicas, favorecendo ao máximo, o 

desenvolvimento dos discentes.  

Nesse percurso, é preciso também entender que toda sala de aula é permeada de 

subjetividade, onde alunos aprendem o tempo todo, de várias formas, e que por isso, o 

docente deve adequar as suas ações, para que atenda, tanto no campo da individualidade, 

como coletivamente. É sobre esse aspecto que a professora Lua (2018) evidencia suas 

dificuldades, quando destaca que um dos grandes desafios é:  

 

Aprender a manejar com a heterogeneidade, a qual necessita ultrapassar a 

responsabilidade individual da professora para registrar/avaliar.  Ao fazer o 

trabalho com agrupamento, atividades diversificadas, atendendo às 

especificidades dos alunos e fazer os registros, é preciso mais destreza para 

cada um dos elementos dessa complexidade. (EXCERTO DA 

PROFESSORA LUA, 2018) 

 

De acordo com a professora Lua (2018), lidar com a heterogeneidade é uma tarefa 

difícil, sobretudo, por conta da realidade das salas de aula, que em sua maioria, são 

superlotadas. Nessa ótica, é preciso também que toda a escola esteja empenhada no processo 

de ensino e aprendizagem, pois a responsabilidade no processo de escolarização não depende 

só do professor. Ao desempenhar as atividades pedagógicas, o docente precisa atender às 

especificidades dos alunos e, simultaneamente, construir os relatórios sobre eles, o que, 

segundo a professora Lua (2018), implica mais clareza sobre cada uma dessas atividades, 

auxiliando o docente tanto na construção dos registros como no desenvolvimento da prática 

pedagógica.  

Sob essa ótica, dialogamos com Hoffmann (2012) quando chama a atenção para uma 

prática pedagógica provida de intencionalidade, que seria a de contribuir para a aprendizagem 

dos alunos, de modo integral e processual, identificando as fragilidades do ensino, e (re) 

planejando as atividades, permeadas da ação e da reflexão, já que, segundo a autora, sem ação 

pedagógica não se completa o processo de avaliação.  

Tratar do processo de avaliação implica as consequências educacionais que refletem 
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a relação entre professor e aluno, que revelam o ensino e a aprendizagem, ou seja, significa 

pensar não só na postura – estratégias, técnicas, metodologias – adotadas pelo docente, mas 

também, sobre a relação exercida entre o aluno e o conhecimento construído em sala de aula.  

Por isso, defendemos que adotar os registros de aprendizagem como ferramenta que 

auxilia o processo de avaliação pode contribuir para a compreensão do processo de 

aprendizagem dos alunos, pois os professores teriam presentes os avanços e as dificuldades 

momentâneas, tendo a possibilidade de (re) planejar as atividades de acordo com a realidade 

dos alunos.  

 

4.1.4 (Re) planejamento das estratégias didático-pedagógicas 

 

Quando questionamos as professoras participantes desta pesquisa sobre a utilização 

dos registros para (re) planejar as suas estratégias didático-pedagógicas, percebemos uma 

fragilidade na compreensão do registro, no que tange à necessidade de usá-lo em situações 

que visem melhorar a prática, desconsiderando o processo de aprendizagem em si, do aluno.  

Nessa ótica, a Professora Estrela (2017) nos revela que é necessário considerar os 

registros durante o planejamento das atividades, e que assim sendo, utiliza-os “principalmente 

quando termina o primeiro bimestre, pelo desempenho dos alunos planejamos as atividades 

levando em consideração as dificuldades dos alunos” (PROFESSORA ESTRELA, 2017). Ou 

seja, o registro funciona como um norteador para direcionar as ações da prática docente, 

identificando as dificuldades e os avanços dos alunos.  

Todavia, sabemos que ao término do primeiro bimestre, já seria possível observar 

muitas dificuldades, haja vista a quantidade de meses que possui um bimestre e de atividades 

que os alunos já terão realizado; por isso, atentamos para a periodicidade em que esses relatos 

são elaborados, de fato, se são escritos no fim do bimestre, após vários meses, teremos um 

acompanhamento longitudinal e cotidiano? Serão muitas informações e sabemos que se não 

tivermos registrado em algum lugar, a nossa memória talvez não consiga nos fornecer uma 

riqueza de detalhes sobre os acontecimentos, conforme passam os dias.  

Quando questionamos a professora Flor (2017), esta também revelou que considera os 

registros para (re) planejar as atividades da seguinte forma: “através da reavaliação dos 

mesmos, para possibilitar um olhar amplo e mais detalhado sobre os conhecimentos e as 

expectativas de aprendizagem durante o processo de ensino aprendizagem”. (EXCERTO DA 

PROFESSORA FLOR, 2017) Desta forma, percebemos o registro como ferramenta que 

auxilia a professora durante o processo de aprendizagem e, sobretudo, durante a avaliação. 
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Assim, pensar a aprendizagem em uma perspectiva processual implica uma prática 

pedagógica que considera todos os aspectos – singulares e subjetivos – dos educandos, o que 

modifica a dinâmica de sala de aula, uma vez que respeita o tempo de aprendizagem de cada 

um.  

Desse modo, a professora Lua também destaca a importância do registro, ressalta que 

é preciso ter “um olhar diferenciado para cada registro, respeitando suas particularidades e 

limites de cada criança” (PROFESSORA LUA, 2018). Assim, percebemos que existe uma 

preocupação com as singularidades dos alunos, na medida em que a professora tenta 

compreender o manejo com as heterogeneidades dentro da sala de aula, identificando as 

dificuldades de cada um. Nesse sentido, destacamos que o registro possibilitará identificar em 

qual nível de aprendizagem a criança se encontra, e mediante essas reflexões, os professores 

poderiam planejar atividades atendendo às subjetividades de cada um, contribuindo tanto para 

a aprendizagem discente, como para a melhoria da prática docente. No entanto, sabemos que 

o planejamento das atividades, focando nas dificuldades subjetivas de cada um, envolve um 

desafio diário para os professores, sobretudo, pela realidade das nossas salas de aula, que 

sempre estão superlotadas de alunos.  

Por assim ser, pensar uma atividade para cada aluno, pensando em uma turma de 40 

alunos, por exemplo, torna-se quase impossível. Contudo, o que destacamos é que o registro, 

enquanto instrumento que auxilia a avaliação dos alunos, possa facilitar o processo de análise 

acerca das dificuldades, e auxilie os professores na construção das atividades.  

Por isso, apontamos para a necessidade da periodicidade e continuidade dos registros, 

uma vez que, se o aluno costuma faltar bastante às aulas, torna difícil acompanhar seu 

desenvolvimento, e neste caso, o registro se torna indispensável, para revelar, de forma 

sistemática, as dificuldades e o caminho percorrido pelo mesmo, durante o seu processo de 

aprendizagem, facilitando também, a avaliação deste aluno no fim do ano.  

Desse modo, indagamos às professoras como deveria ser realizado o processo 

avaliativo, considerando os registros de aprendizagem, e de modo que essa avaliação fosse 

excelente. Nesse sentido, a professora Flor (2017) acentua que deve ser: “num processo 

contínuo, mediante participação nas atividades orais, escritas, recreativas, entre outras.” 

(EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017) 

Podemos perceber que a professora se refere a uma avaliação contínua, para que seja 

possível identificar o desempenho dos alunos, por meio de diferentes atividades, contudo, 

assim como afirma Llata (2015), é comum ouvir dos professores que realizam uma avaliação 

contínua; todavia, é preciso ter clareza sobre que tipo de avaliação estamos nos referindo, se 
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dá conta do percurso desenvolvido pela criança, se é inclusiva, se contempla as 

individualidades de maneira qualitativa, respeitando o tempo de aprender de cada um.  

É comum ouvirmos dos docentes que se utilizam de uma avaliação contínua e 

processual, mas sabemos que muitas vezes, os alunos são avaliados por situações 

momentâneas, e que os registros de aprendizagem não são utilizados como ferramenta ou 

instrumento que facilite esse processo. Por isso destacamos, mediante De Paula e 

Wandembruck (2013), que o registro deve ser construído com cuidado, levando em 

consideração todo o contexto, os objetivos educacionais e, principalmente, a intencionalidade 

das atividades propostas. Somente desta forma, poderemos compreender a ideia de avaliação 

contínua e processual, de maneira que os alunos sejam compreendidos durante todo o 

processo.  

Esse pensamento vai ao encontro da fala da professora Estrela (2017), quando 

ressalta como deve ser uma avaliação:  

 

A avaliação da aprendizagem pode ser entendida como parte indissociável 

do processo de ensino e aprendizagem; ela não pode ser vista apenas como 

um momento, mas sim como instrumento que se fará presente durante todo o 

percurso de aprendizagem e que se processa em função dos objetivos que se 

pretende alcançar. (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017) 

 

Mediante a fala da professora, surge um questionamento que é: como o professor 

desenvolve uma prática de avaliação contínua, como instrumento que se faz presente durante 

toda a aprendizagem dos alunos, mas não se refere, em momento algum, aos registros de 

aprendizagem? Como esse acompanhamento é feito? Somente por meio da memória do 

professor? Essas são perguntas difíceis de serem respondidas, pois se observarmos o 

posicionamento, tanta da professora Estrela, como da professora Flor, ambas reconhecem que 

a avaliação precisa ser contínua, mas não fazem nenhuma menção aos registros de 

aprendizagem, eles – os registros – não aparecem, nem como instrumento, muito menos como 

termômetro para avaliar o desenvolvimento da prática docente.  

Se observarmos a fala da professora Lua (2018), identificamos que traz elementos 

importantes para o desenvolvimento de uma avaliação mais completa, revelando que esse 

processo deve acontecer:  

 

Através de atividades diagnósticas de recontos, dentre outras envolvendo 

parlendas, advinhas, trava-línguas, etc. bem como, atividade de leitura e 

escrita realizadas pelas crianças. Tabulação e análise dos dados que 

impliquem em diagnóstico das situações de aprendizagem das crianças. 
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Planejamento das ações com base nas dificuldades encontradas. Intervenção 

partindo das demandas diagnosticadas. (EXCERTO DA PROFESSORA 

LUA, 2018) 

 

É possível perceber, na fala da professora Lua, uma preocupação com o 

desenvolvimento de atividades diagnósticas, ou seja, atividades iniciais e também cotidianas 

para identificar o nível de aprendizagem em que cada aluno se encontra. Essas atividades, 

bem como a professora mencionou, podem envolver diferentes aspectos, como a oralidade, 

leitura e escrita, a fim de compreender o desenvolvimento do aluno integralmente. A partir 

dessas atividades também é possível desenvolver um novo planejamento – partindo das 

dificuldades encontradas – intervindo para melhorar o ensino e a aprendizagem.  

Sendo assim, através da fala da professora Lua (2018), podemos pensar em 

atividades diferenciadas, que envolvam tanto a leitura, a escrita e a oralidade, e que 

necessariamente, não implicaria uma impossibilidade de serem pensadas, tornando possível o 

acompanhamento da aprendizagem das crianças em diferentes perspectivas, por meio das 

próprias atividades diagnósticas, da intervenção pedagógica e da reflexão sobre a prática 

docente, condicionando o processo avaliativo a um todo, e não a uma visão reducionista de 

avaliação como uma atividade que precisa ser contínua, mas que geralmente, não desempenha 

esse papel dentro da sala de aula.  

Todavia, as práticas se tornam significativas, por meio do registro sistemático, na 

medida em que o docente anota a realização de cada atividade, e os resultados obtidos por 

cada aluno, analisando, assim como evidencia a professora Lua (2018), a aprendizagem de 

cada um, tabulando os dados, ou seja, identificado as dificuldades dos alunos em diferentes 

aspectos do seu desenvolvimento, tendo como norte a tríade – leitura, escrita e oralidade, por 

isso que são chamadas de atividades diagnósticas, porque servem para identificar o nível de 

cada criança. Dessa forma, encontraremos caminhos e estratégias que facilitarão a prática 

docente e, simultaneamente, ajudarão a entender como se dá todo o processo de aprendizagem 

dos alunos.  

Assim, fica claro nesta parte inicial, de acordo com os questionamentos realizados 

com as professoras partícipes desta pesquisa, que estas entendem a importância dos registros 

de aprendizagem, todavia, demonstram a necessidade de ampliar as discussões, tanto do ponto 

de vista dos registros, compreendendo, de fato, o que são e como devem ser construídos, 

porque sabem que precisam fazer, mas sentem dificuldade, como do ponto de vista da 

avaliação, pois embora revelem que desenvolvem práticas contínuas, não acentuam a forma 

como avaliam, quais os suportes, as estratégias utilizadas, intensificando assim uma prática 
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docente distante de uma visão mediadora, mas sim, conteudística, focando apenas na 

progressão dos alunos, ano após ano.     

 

4.1.5 A periodicidade e continuidade dos registros  

 

Pensar no acompanhamento dos alunos implica tratarmos da periodicidade que os 

registros são construídos, bem como sobre a continuidade destes, e sobre a forma com que as 

professoras têm acompanhado a transição dos alunos, ano após ano, enfatizando a importância 

de acompanhar a aprendizagem não só durante o ano em que uma turma permanece com 

determinado professor, mas sim, durante todo o ciclo de escolarização, entendendo as 

dificuldades e os avanços enfrentados por cada um nesse percurso.   

Dessa forma, quando questionamos as professoras partícipes desta pesquisa sobre a 

periodicidade que elas realizam os registros da aprendizagem, percebemos uma preocupação 

de anotação diária, assim como revela a professora Estrela (2017): “é viável registrar 

diariamente para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, mas como nosso 

tempo é restrito, registramos no diário por semestre.” (EXCERTO DA PROFESSORA 

ESTRELA, 2017). 

Mesmo reconhecendo a importância do registro para a compreensão e o 

acompanhamento do processo de aprendizagem, a professora reconhece que não há tempo, 

com certeza devido às condições de trabalho que já mencionamos aqui, que colaboram para o 

discurso dos professores sobre a falta de tempo para a elaboração dos registros. Por isso, 

afirmam que só registram durante o fim de cada semestre, o que gera questionamentos acerca 

da continuidade no processo de aprendizagem, ou seja, como os alunos estão sendo 

acompanhados cotidianamente? De que forma tem sido desenvolvida esta avaliação contínua 

que as próprias professoras destacam? Quais são os instrumentos pedagógicos que têm sido 

utilizados para ajudar no registro dessas atividades, se os professores só param para falar dos 

alunos no fim de cada semestre, quando já são passados mais de cinco meses de aulas, como 

condensar todas as informações em poucas linhas de cada registro/relatório.  

São questionamentos que nos levam a acreditar que, certamente, os registros não 

trarão, em sua essência, uma quantidade expressiva de detalhes que possam apontar o 

percurso de cada aluno, de modo que vislumbremos cada dificuldade enfrentada, e, sobretudo, 

como, de que forma e quando, cada aprendizagem aconteceu.  

Nesse sentido, se observarmos a resposta da professora Flor (2017), veremos que a 

docente também acentua a necessidade do registro diário, no entanto, ainda revela que: 
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“Todos os dias selecionamos dois ou três alunos para serem avaliados”. (EXCERTO DA 

PROFESSORA FLOR, 2017) De acordo com a professora, são feitas anotações diárias sobre 

alunos específicos em cada dia da semana, mas sobre isso nos perguntamos: Como é feita a 

escolha destes alunos? Quais são os critérios utilizados? O que costuma ser anotado todos os 

dias? É o comportamento da criança? A atividade desenvolvida? A aprendizagem? As 

dificuldades apresentadas? Enfim, a fala da professora não nos dá subsídios para entender 

sobre a elaboração e a sistematização desses relatos, só nos revela que há um desencontro de 

ideias com a professora Estrela (2017), já que esta não destacou isso em suas respostas, e 

ambas trabalham na mesma turma. 

Já a professora Lua (2018) também afirma que registra cotidianamente, e acrescenta 

que os registros são: “pontos essenciais que venho utilizando e que vêm ajudando no nosso 

fazer” (EXCERTO DA PROFESSORA LUA, 2018). Com isso, entendemos que a professora 

utiliza anotações para pensar a prática docente e, principalmente, o planejamento das 

atividades pedagógicas considerando os registros, o que nos permite inferir que, já que anota 

cotidianamente, tenta atender às particularidades educacionais dos seus alunos.  

Desse modo, De Paula e Wandembruck (2013) apontam que é necessário, 

cotidianamente, elaborar atividades avaliativas para acompanhar a aprendizagem dos alunos, 

e não só isso, é preciso alimentar a prática dessas atividades, pois de outro modo, elas podem 

se tornar efêmeras, e certamente, não darão conta de mostrar o desenvolvimento dos alunos. 

Assim sendo, não podemos conceber que os registros sejam construídos apenas no fim de 

cada bimestre, com o risco de perdemos narrativas/momentos importantes para a 

compreensão da aprendizagem.  

Além disso, precisamos reforçar a importância de os professores não só construírem 

os registros, mas também, que possam realizar a leitura dos registros/relatórios dos seus 

colegas de trabalho, para identificar o nível de aprendizagem em que cada criança se encontra, 

e direcionar as ações pedagógicas para atender às subjetividades de cada um. Por isso, 

lançamos às professoras o questionamento acerca da leitura dos registros, e perguntamos se 

elas costumam recorrer a alguma fonte/registro que forneça informações acerca da 

aprendizagem da criança. A professora Estrela (2017) revelou que: “não costumo fazer, mas 

sei que é necessário conhecer o registro do ano anterior para prosseguir o trabalho de registros 

do ano que você vai passar com o referido aluno” (EXCERTO DA PROFESSORA 

ESTRELA, 2017). 

Mais uma vez, percebemos que a professora Estrela (2017) sabe o trabalho que 

precisa desempenhar, mas nem sempre consegue desenvolver práticas que se aliem aos seus 
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pensamentos. Na resposta postulada acima, vemos que a professora sabe da importância de 

realizar a leitura dos relatórios, mas não o faz. Quando essa leitura não acontece, os registros 

se configuram como aquilo que evidenciamos ao longo deste trabalho: uma tarefa meramente 

burocrática, desenvolvida para atender requisitos exigidos pela escola, e não como norteador 

da prática docente, ou como instrumento que facilite a avaliação dos alunos.  

Atentamos, ainda, para o posicionamento da referida professora quando se refere à 

necessidade apenas de dar continuidade aos registros, ao que poderia ser acrescentado 

posteriormente, e não se preocupa em conhecer os alunos, para planejar as atividades 

centradas nas dificuldades e na realidade das suas crianças, pois os relatórios possibilitam este 

conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuem para o planejamento da prática pedagógica.  

Já a professora Flor (2017), de forma bem direta, acentua que recorre aos registros 

através: “do diagnóstico feito pelo professor pelo qual passou”. (EXCERTO DA 

PROFESSORA FLOR, 2017) Ou seja, a professora se refere ao diagnóstico inicial ou final 

elaborado pelos professores que se refere, de forma geral, a um parecer sobre a turma, e não 

sobre cada aluno. Nesse diagnóstico, não é possível encontrarmos um registro de 

aprendizagem sobre cada um, mas sim, um olhar do professor acerca da turma como um 

coletivo, apresentando o relacionamento dos alunos, entre si, e com todos que fazem parte do 

convívio escolar.  

Por fim, a professora Lua (2018) também revela que procura informações sobre as 

crianças, enfatizando que: “dou uma olhada nas dificuldades que a criança apresentava nos 

anos anteriores, para verificação de avanços ou não (procuro o professor do ano anterior)” 

(EXCERTO DA PROFESSORA LUA, 2018). A referida professora não deixa claro se “a 

olhada” se refere aos relatórios individuais dos alunos ou se utiliza apenas a conversa 

informal com professores. Outra possibilidade na qual acreditamos é a de que Lua (2018) 

procura o professor do ano anterior para ter acesso aos relatórios, haja vista que, muitas vezes, 

nas conversas informais, enfatizava que sempre lia todos os relatórios, e que achava muito 

importante que cada professor tivesse essa prática, pois facilitaria o planejamento das 

atividades didático-pedagógicas.  

Dito isso, também precisamos enfatizar o papel da escola e da sua equipe pedagógica 

na elaboração desses registros, como têm acontecido as orientações para a realização dos 

mesmos. Sobre essa orientação pedagógica, a professora Estrela (2017) destaca que: 

“buscamos orientações ao elaborarmos os registros, mostrando os mesmos, para que faça as 

devidas correções antes de escrever no diário de classe” (EXCERTO DA PROFESSORA 

ESTRELA, 2017). Isso significa que o apoio pedagógico só aparece no momento em que os 
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registros estão prontos, ou seja, a sua elaboração, a professora realiza sozinha, e que deste 

modo, a ajuda seria apenas nas correções. Mas não fica claro sobre quais tipos de correções 

são realizadas, seriam correções textuais? Correções acerca das adequações linguísticas? 

Correções sobre o uso de determinas palavras que descrevem os alunos e seus 

comportamentos?  Não sabemos.  

Mas, se observarmos o relato da professora Flor (2017), podemos ter um norte sobre 

esses questionamentos citados acima, pois a docente revela que existem: “instruções de como 

fazer os registros, contemplando as áreas cognitivas, afetivas, sociais. Recebemos do apoio 

pedagógico um bom suporte com orientações de atividades diversificadas para auxiliar as 

crianças em suas dificuldades” (EXCERTO DA PROFESSORA FLOR, 2017). Sendo assim, 

as instruções seriam para contemplar algumas áreas que circundam a aprendizagem, ou seja, 

avaliar o desempenho dos alunos, conforme suas capacidades cognitivas e afetivas, mas 

sabemos que não existem apenas as mencionadas pela professora; que o aluno precisa ser 

pensado e compreendido em sua totalidade.  

Além disso, quando a professora Flor (2017) destaca a orientação para as atividades 

diversificadas, não se refere diretamente à construção dos registros, pois não traz elementos 

que estabeleçam pontes entre: quais as atividades desenvolvidas e como acontece o registro 

dessas atividades, referente ao desempenho dos alunos. Dessa forma, o apoio acontece do 

ponto de vista pedagógico, auxiliando a construção de atividades para a sala de aula.  

Esse apontamento fica bem marcado na respostada professora Lua (2018), quando 

aponta que:  

Infelizmente, analisando as orientações, a gente nota que os supervisores 

nem sempre conseguem trabalhar bem esse campo. Campo esse, que abre 

um leque de possibilidades de partida da aprendizagem, a partir da oralidade 

à escrita, de incorporar diferentes linguagens e até diferentes meios. O que 

fica claro na orientação, é a integração entre os direitos de aprendizagens 

orientados no programa de formação de professores, sempre tendo como 

referência uma única orientação teórica (EXCERTO DA PROFESSORA 

LUA, 2018). 

 

Podemos perceber que a professora Lua (2018) se refere às poucas orientações 

recebidas no campo dos registros. Além disso, defende a necessidade de registrar não apenas 

sobre os direitos de aprendizagem – que fazem parte do programa de formação do PNAIC – 

mas sim, em uma perspectiva que contemple diferentes linguagens, que englobe não só a 

leitura e a escrita, mas também a oralidade. Essa percepção sobre as diferentes possibilidades 

de manejo pedagógico e de práticas de registros apresentadas pela referida professora faz 

parte do que almejamos neste trabalho – que os professores compreendam a necessidade de 
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elaborar registros sistemáticos referentes a todo o processo de aprendizagem, e não somente 

sobre o campo das ações comportamentais das crianças.  

Portanto, a criação desse registro sistematizado, reflexivo, contendo todo o percurso 

desenvolvido pelos alunos, durante a escolarização, provido de uma intencionalidade daria 

subsídios para pensarmos a prática profissional em uma dimensão coletiva, ressignificada, 

através de um planejamento e de uma avaliação que se preocupa com o aprendiz, respeitando 

as singularidades de cada um, entendendo-o e evidenciando as suas capacidades e habilidades, 

de modo que possam avançar e que, além disso, consigam construir conhecimento 

cotidianamente.  

 

4.2 A (DES)ARTICULAÇÃO ENTRE O POSICIONAMENTO DOCENTE E SEUS 

REGISTROS ESCRITOS 

 

Neste momento, analisamos os relatórios construídos pelas professoras da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais, no que concerne à dobradiça, elencando os critérios utilizados, a 

periodicidade dos registros e a continuidade da aprendizagem. Desse modo, destacamos que a 

nossa escolha em analisar os relatórios individuais está condicionada ao entendimento de que 

por meio dos escritos dos professores, conseguiríamos entender como os registros docentes 

têm sido elaborados e como estão se consolidando frente ao ensino na escola pública.  

 

4.2.1 Apresentação dos relatórios individuais construídos pelas professoras: critérios 

utilizados 

 

Quando pensamos nas nossas salas de aula e na aprendizagem significativa dos nossos 

alunos, remetemos sempre à necessidade de ter presente um papel e uma caneta para 

realizarmos anotações sobre elas. Sabemos que nem sempre, enquanto professores, 

identificamos por onde devemos traçar o nosso caminhar, por onde começamos, o que 

anotamos primeiro, ou até mesmo, por quem começamos a falar. Sabemos, todavia, que todos 

os alunos possuem uma importância única, e todas as ações, atividades, reações, durante o 

processo de ensino e aprendizagem, devem ser sistematizadas, para que, posteriormente, 

possam ser retomadas e, sobretudo, entendidas.   

Nesse sentido, quando tratamos sobre os relatórios individuais dos alunos, nos 

referimos às anotações que os professores realizam e entregam anualmente â escola, para 

evidenciar as aprendizagens dos discentes, durante o processo de escolarização, seja na 
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Educação Infantil ou nos Anos Iniciais. Esses registros se configuram como um documento 

oficial e revelam uma continuidade no processo de escolarização.  

Assim sendo, os registros são documentos que devem carregar, em sua essência, 

originalidade e veracidade sobre cada aluno, ou seja, cada relato, por mais que carregue a 

subjetividade daquele que o escreve, precisa descrever minuciosamente, e com cuidado, os 

acontecimentos da vida escolar de cada aluno, referindo-se sempre às dificuldades e/ou às 

aprendizagens construídas por eles. Por isso, entendemos que é necessário que existam 

critérios ou parâmetros para a construção destes registros, pois cada professor tem um olhar 

singular; no entanto, quando existe a criação unificada de critérios estabelecidos, facilita e, ao 

mesmo tempo, direciona os nossos olhares sobre as crianças, além de intensificar a nossa 

prática pedagógica, possibilitando uma sistematização de informações coerentes com a 

realidade vivenciada.  

Dessa forma, observando os escritos dos professores, construídos inicialmente de cada 

turma que constam no Diário de Classe, percebemos algumas disparidades entre os relatos das 

professoras da Educação Infantil com a dos Anos Iniciais, no que tange à forma como os 

alunos são avaliados, e como são descritas as dificuldades apresentadas por eles. Vejamos o 

quadro abaixo que contém um recorte do diagnóstico inicial de cada turma, uma 

correspondente ao ano de 2017 e a outra, o relato em 2018.  

 

Quadro 2 – Avaliação inicial sobre a turma da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 

DIAGNÓSTICO INICIAL DA TURMA DE 2017 DIAGNÓSTICO INICIAL DA TURMA DE 2018 

[...] é uma turma heterogênea do ponto de vista da 

leitura, escrita e oralidade, precisando adequar-se às 

tarefas trabalhadas, pois já detém algumas habilidades 

e outras ainda estão em desenvolvimento da 

coordenação motora. De modo geral, a turma é muito 

entrosada, ajudam uns aos outros, opinam nas tarefas e 

gostam de participar das dinâmicas em grupo [...] 

apresentam um bom ritmo de avanço linguístico para a 

sua faixa etária. O comportamento da turma é 

considerado normal, sendo que alguns alunos são um 

pouco hiperativos e indisciplinados, e ainda assim, 

apresentam um relacionamento harmonioso [...] 

convivendo de maneira civilizada. (EXCERTO DO 

DIÁRIO DE SALA, PROFESSORAS ESTRELA E 

FLOR, 2017) 

[...] de acordo com a linguagem oral e escrita, foi 

possível perceber que alguns alunos possuem boa 

oralidade, mas outros têm a oralidade pouco 

desenvolvida [...] as crianças gostam de ouvir e 

dramatizar histórias. Os desenhos de alguns não são 

bem estruturados. [...] a maioria da turma apresenta 

dificuldade na capacidade de identificar seu nome 

próprio [...] faz escrita do nome próprio com auxílio 

de fichas. Poucos identificam os quatro tipos de letras 

do alfabeto em ordem. Os demais alunos não 

conseguem ler as letras do alfabeto em ordem e nem 

reconhecem a letra minúscula. A maioria está no 

chamado silábico sem valor sonoro, representando 

cada sílaba por uma única letra qualquer, sem relação 

com os sons que ela representa. Outros se encontram 

no segundo nível de aquisição da escrita, o silábico 

com valor sonoro [...] em outras áreas como 

matemática, ciências, geografia, história... 

Constatamos que algumas crianças trazem sequências 

didáticas tradicionais, relacionando números naturais 

somente em ordem crescente. Poucos conseguem 

descobrir curiosidades sobre a data de nascimento e 

aspectos da história de vida. Alguns são dispersos [...] 
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alguns são inibidos a ponto de não questionar sobre 

algumas dúvidas, precisando da constante intervenção 

da professora. (EXCERTO DO DIÁRIO DE SALA, 

PROFESSORA LUA, 2018) 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Diário de Classe das professaras Estrela, Flor e Lua 

 

Observando, individualmente, cada relato, podemos perceber diferenças significativas 

na forma que cada professora avalia/descreve sua turma, o que nos parece comum, do ponto 

de vista que cada professor (a) possui um modo particular para escrever os seus registros, pois 

assim como aponta Schmidt e Schafaschek (2012), cada escrito possui o olhar de quem 

escreve. Mas o que ressaltamos quando falamos em formas diferentes de escrever os relatos se 

refere muito mais ao conteúdo, do que propriamente a escrita, ou seja, se refere ao que destaca 

cada professora. No relato das professoras Estrela e Flor (2017), podemos identificar que as 

situações descritas mencionam muito mais o comportamento das crianças do que mesmo as 

aprendizagens. Já no relato da professora Lua (2018), percebemos que há um cuidado maior 

com o diagnóstico inicial; ela compreende a importância da sondagem inicial, para 

posteriormente, desenvolver atividades que contemplem as dificuldades apresentadas por eles. 

Além disso, o relato da professora Lua (2018) também se apresenta mais consistente 

na medida em que ela traz os escritos sob o desenvolvimento dos três eixos: oralidade, leitura 

e escrita, mesmo que de forma superficial quando se refere à oralidade – trazendo apenas 

aspectos da fala e poucos elementos narrativos – ainda assim, conseguimos ter um pouco mais 

de clareza sobre a forma como esses alunos chegaram ao primeiro ano. Em seus relatos, a 

professora também revela que as crianças não apresentaram nenhuma dificuldade específica 

advinda da transição dos ciclos, não tiveram nenhum problema de adaptação.  

Outro aspecto importante é que a professora Lua (2018) também destaca as demais 

áreas de conhecimento, ainda que de maneira insuficiente, pois faz menção apenas à 

Matemática de maneira mais precisa; todavia, nos destaca a sua compreensão acerca da 

importância de perceber a criança na sua totalidade, e não apenas sob a ótica das questões 

comportamentais; não que analisar o comportamento não seja importante, todavia, sabemos 

que não é o foco principal para entendermos as dificuldades dos alunos, pois antes de 

olharmos o comportamento, precisamos ter clareza sobre o que tem sido feito, em termos de 

atividades pedagógicas, para que esse aluno não esteja correspondendo às expectativas dos 

professores.  

Sobre este ponto, destacamos um dos termos utilizados pelas professoras Estrela e Flor 

(2017) no trecho: “convivendo de maneira civilizada”. Aqui, percebemos o quanto as 
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expectativas das docentes condizem muito mais ao desejo de uma turma que consiga conviver 

harmoniosamente, do que a uma turma que promove algumas situações de atritos – no que 

tange às dificuldades educacionais – já que estão cheias de personalidades diversificadas, e 

condizentes com cada contexto vivenciado. É equivocada a ideia de querermos uma sala de 

aula homogênea e sem conflitos educacionais, haja vista que cada aluno aprende no seu 

tempo, de forma individual, assim como afirma Ferreiro (2001), e que por isso é também 

equivocado, da parte dos professores, querer que cada aluno aprenda do mesmo modo e no 

mesmo espaço de tempo, e com as mesmas práticas comportamentais.  

 Por isso, muitas vezes, durante as nossas práticas avaliativas, cometemos alguns 

equívocos nas palavras que utilizamos para descrever nossos alunos, seus comportamentos, e 

sobre a forma como interagem no meio social. Isso talvez aconteça porque são incorporadas 

noções de julgamentos, ou seja, a avaliação, o olhar sobre a criança passa a ser um julgamento 

sobre o que ela sabe ou não; e sabemos, conforme aponta Hoffman (2012), que avaliar não é 

julgar, mas sim, acompanhar o percurso de desenvolvimento de cada um, pautados de uma 

intencionalidade que deve sempre se referir a ajudar, ao invés de punir.  

Portanto, devemos estar atentos a cada escrito sobre os alunos, a veracidade, a forma 

como descrevemos cada situação de sala de aula, as atividades desenvolvidas, as estratégicas 

metodológicas utilizadas por cada professor, para podermos, de fato, compreender como está 

acontecendo a aprendizagem dos nossos alunos. Sendo assim, vejamos agora, de modo 

individual, os relatórios escritos pelas professoras sobre cada aluno, a estrutura de cada 

registro, para compreendermos como esse percurso de aprendizagem vem sendo descrito, 

tanto na Educação Infantil como nos Anos Iniciais.  

Com base na Instituição, campo da nossa pesquisa, esses relatórios se apresentam com 

duas nomenclaturas diferentes, sendo definidas como: relatório conclusivo individual para 

Educação Infantil, e relatório analítico das competências e habilidades adquiridas pelo 

aluno para os Anos Iniciais.   

Para a sistematização e análise dos relatórios, optamos por fazer um quadro descritivo 

de cada aluno, para termos uma visão mais abrangente do percurso desempenhado por ele, 

evidenciando os registros bimestrais (iniciais e finais), obtidos em 2017, quando estavam 

cursando o último ano da Educação Infantil, e, por conseguinte, os registros (que se 

configuram apenas em relatório final) do ano de 2018, que se refere à transição para os Anos 

Iniciais.   
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Quadro 3 – Relatórios individuais dos alunos da Educação Infantil, construídos pelas 

professoras Estrela e Flor:  

ALUNO (A) REGISTRO INICIAL 

2017 

REGISTRO FINAL 

2017 

FERNANDES Já frequentava a escola, foi aluno do 

Pré-I, tem um bom relacionamento 

com todos os colegas, é obediente 

com as professoras, é uma criança 

quieta, calado, na dele, procura 

permanecer na sua carteira, não pede 

licença para ir ao banheiro, é 

participativo nas aulas, gosta de ouvir 

as histórias e faz relatos quando 

mencionado pelas professoras. 

Observamos que este aluno já domina 

algumas letras do alfabeto, números e 

formas. Faz os dois primeiros nomes 

olhando pela ficha, tem uma boa 

frequência. 

O aluno apresenta um certo domínio em 

atividades de percepção auditiva, visual ou 

oral. Compreende a diferença entre escrita 

alfabética e outras formas gráficas como 

letras e símbolos. Consegue transcrever da 

lousa sem ajuda das professoras, apresenta 

um bom avanço em sua aprendizagem, tem 

uma boa coordenação motora, nas 

brincadeiras obedece as regras e limites, o 

aluno está apto para ingressar na série 

seguinte.  

OLIVEIRA Observamos que a aluna apresenta 

um ótimo desempenho nos conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula, 

demonstra confiança em suas ações, 

em tudo que faz. Ouve as histórias 

lidas ou contadas e sempre que pode 

faz o reconto do mesmo. É 

participativa nas atividades orais ou 

escritas, faz a identificação das letras 

que fazem seu nome. É uma menina 

calma, tem um bom relacionamento 

com os colegas, reconhece os 

números, já tem noção de relação 

numeral e quantidades, faz 

identificação das cores e algumas 

formas geométricas. É assídua nas 

tarefas de casa, participa das 

atividades em grupo. A mesma tem 

uma ótima frequência, é difícil faltar.  

Esta aluna apresenta um bom avanço em sua 

aprendizagem, observa e descreve gravuras, 

demonstra certa compreensão nas atividades 

trabalhadas, consegue se concentrar no que 

faz, já consegue fazer seu nome completo 

sem olhar pela ficha, mas a mesma é 

tranquila, se relaciona bem com todos. Tem 

dificuldade de interagir com seus colegas e 

de expressar seus sentimentos. Apresenta um 

ótimo desenvolvimento na linguagem oral, 

leitura e escrita. Sabe desenhar, cortar e 

pinta divinamente bem. A mesma vai para a 

série seguinte.  

SILVA A aluna tem um comportamento 

calmo, é meiga, já frequentava a 

escola antes, era aluna do Pré-I. Com 

relação a sua aprendizagem é 

limitada, devido ao seu problema de 

dicção, que apresenta dificuldade de 

comunicação e as atividades que 

envolvem movimentos também. Suas 

limitações dos membros superiores e 

inferiores, devido essas deficiências. 

Ainda é bastante lenta para concluir 

as tarefas do dia a dia. Participa das 

rodas de conversas, gosta de ouvir 

histórias contadas pelas professoras, 

mas não faz reconto, a mesma ainda 

não tem opiniões formadas sobre 

determinado assunto. Não conhece 

todas as letras do alfabeto, só 

identifica e nomeia as iniciais do seu 

nome, o mesmo ocorre com números 

A aluna é atendida na Sala de Recursos 

Multifuncionais duas vezes por semana para 

o atendimento educacional especializado. É 

deficiente física dos membros inferiores e 

superiores, também tem deficiência 

intelectual. Devido a sua deficiência a aluna 

apresenta algumas dificuldades na realização 

das tarefas. Trabalhamos várias atividades 

com coordenação motora, labirintos, 

pontilhados, etc., para melhorar a percepção 

da forma, estruturação e espaço temporal. A 

criança é acompanhada por outros 

profissionais como: psicólogo, 

fisioterapeuta, terapeuta educacional e 

fonoaudiólogo. Todos estes apoios 

direcionados à criança têm sido bastantes 

significativo. Porém a aprendizagem da 

criança ainda é muito lenta. O seu 

desenvolvimento e avanço são 

acompanhados diariamente nas atividades, 
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de 0 a 9. Reconhece algumas cores e 

formas. Procura fazer seu nome 

olhando pela ficha, já domina a 

pintura e desenhos, é lenta ainda, não 

tem confiança em suas habilidades de 

ação e movimentos como: correr, 

pular, subir e descer. Tem respeito 

pelas professoras e se relaciona bem 

com os colegas de sala. Sendo que a 

mesma necessita de auxílio dos 

demais profissionais para organizar 

seu pensamento lógico.  

tanto pela professora do AEE, como da sala 

regular, através de portfólios, relatórios; isso 

de forma contínua por meio de observação, 

envolvimento e participação nas atividades 

direcionadas ao aluno.  

FARIAS Já é aluna da escola, veio do Pré I, é 

uma menina meiga, carinhosa e 

educada; consegue interagir com 

todos da sala, é obediente com as 

professoras, apesar de não ser muito 

atenta às aulas, e se envolvem com 

brincadeiras, mas participa de todas 

as atividades na sala. Apresenta 

dificuldades em alguns conteúdos 

estudados, compreende os conteúdos: 

dentro /fora, em cima/ embaixo, para 

frente/para trás. Nas atividades que 

envolvem movimento, desenvolve 

bem, gosta de pular, dançar, correr e 

procura ir além dos limites. Sabe 

organizar seus materiais e colabora 

com a organização da sala de aula. 

Reconhece o alfabeto quase todas as 

letras, cores e formas.  

Esta aluna teve grandes avanços em relação 

à oralidade, se expressa com clareja, é capaz 

de recontar as histórias em sala, está sempre 

pronta para ajudar quando é solicitada, 

demonstra respeito com as professoras e 

colegas em sala. Teve grandes avanços, 

consegue transcrever da lousa para o 

caderno dando espaço entre as palavras. 

Compreende a diferença entre vogal e 

consoante, identifica as outras letras e 

escreve seu nome sem olhar pela ficha. 

Compreende a diferença entre vogal, 

consoante, números, formas e cores. 

Apresenta um ótimo desenvolvimento na 

linguagem oral, leitura e escrita. Está apta a 

prosseguir para a série seguinte.  

PEREIRA Nas primeiras semanas observamos 

que a mesma é uma aluna meiga, não 

é de falar muito, mas está sempre 

atenta ao que acontece ao seu redor, 

apesar de ser uma menina tranquila, 

percebe tudo a sua volta. Não é muito 

comunicativa, mantendo-se calada a 

maior parte do tempo. Demonstra 

cuidado com seus materiais, é 

organizada e se dá bem com todos. A 

mesma já chegou com um 

autoconhecimento, reconhece no 

alfabeto todas as letras, todos os 

números de 0 a 9, identifica as formas 

geométricas (...) Fica sempre atenta 

as histórias contadas pelas 

professoras, mas não faz relatos sobre 

o mesmo.  

Neste semestre a aluna evoluiu um pouco na 

oralidade, dando mais atenção para 

brincadeiras e conversas paralelas com os 

colegas do lado, que chega a esquecer das 

tarefas da sala. A mesma consegue 

transcrever da lousa para o caderno, tem 

letra legível, já consegue concluir todas as 

tarefas do dia, escreve o nome todo sem 

olhar pela ficha, é pontual, tem uma boa 

frequência, difícil faltar com o horário da 

escola, respeita todos, pois é uma menina 

obediente. Assimila conceitos estudados 

sobre: família, escola, seres vivo, meio 

ambiente, corpo humano entre outros. A 

aluna está apta para ingressar na série 

seguinte.  

SAMPAIO É uma aluna tranquila, carinhosa, 

convive com todos de forma 

harmônica, respeitando os colegas e 

todos da escola, não tendo nenhum 

problema de adaptação com a turma. 

É atenta à aula, procura ajudar as 

colegas sempre que possível. Na 

oralidade consegue se expressar com 

clareza e lógica com as ideias. 

Apresenta um avanço em sua 

aprendizagem, tem uma boa 

Em seu desenvolvimento cognitivo, 

consegue assimilar bem tudo que lhe é 

ensinado, a mesma escreve com orientação 

das professoras, transcreve da lousa para o 

caderno, é atenciosa, observadora, mas 

silencia o aprendizado não expondo 

oralmente o que aprende. A mesma gosta de 

ouvir as histórias contadas, mas tem 

dificuldade de recontar quando solicitado, 

em virtude de sua timidez, e por falar baixo. 

Desenvolve atividades artísticas, desenhos e 
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coordenação motora, realiza as 

tarefas propostas, exceto as de casa. 

A mesma veio do Pré I já com 

conhecimento adquirido, identifica e 

nomeia letras, números, cores e 

formas. Escreve seu nome sem a 

ficha, nas brincadeiras obedece as 

regras e limites das mesmas.  

pinta muito bem. Necessita melhorar a 

atenção e concentração, ocasionadas por 

conversas paralelas. A mesma está apta para 

a série seguinte.  

FERREIRA É uma aluna tranquila, logo se 

adaptou à sala de aula. Seu 

relacionamento com os colegas e 

professores é bom. Participa de 

algumas brincadeiras que envolvem 

movimento, sua timidez atrapalha um 

pouco. Ouve com atenção as 

histórias, mas quando é solicitada 

para fazer o reconto, não aceita. 

Reconhece no alfabeto, as iniciais do 

seu nome, mas encontra dificuldade 

para nomear, no entanto, escreve seu 

nome com ajuda da professora ou do 

crachá. Os números, as cores e as 

formas está desenvolvendo 

lentamente. Na realização das 

atividades se distrai com facilidade, 

qualquer movimento lhe tira a 

atenção, impedindo um bom 

desenvolvimento nas tarefas.  

A aluna desenvolveu um pouco em relação 

ao semestre anterior, saindo da fase das 

garatujas, sua escrita está se tornando 

legível. Ainda encontra dificuldade para 

participar da oralidade, na escrita é muito 

lenta para concluir as tarefas do dia. Escreve 

seu nome olhando pela ficha, precisa de 

ajuda para transcrever da lousa para o 

caderno. Tem dificuldade para assimilar os 

conteúdos estudados, por ser bastante 

distraída. Ainda não reconhece todas as 

letras e números, só algumas cores e formas. 

Tem dificuldade para realizar as atividades 

propostas, observa-se desânimo e cansaço, 

porém, em outros momentos, brinca e se 

movimenta bem. A mesma está apta para a 

série seguinte. 

RODRIGUES A adaptação da aluna foi tranquila, se 

adaptou rapidamente às professoras, 

colegas e à rotina de sala. É uma 

aluna meiga que fala pouco, brinca 

com todas as amigas, prefere estar em 

companhia de algumas. A aluna 

participa das atividades 

desenvolvidas em sala de aula como 

roda de histórias, leituras dos cartazes 

da sala. Está desenvolvendo aos 

poucos a escrita dos números, 

contando os objetos com os dedos. A 

mesma começa a identificar as cores 

primárias em objetos que a cercam e 

também identifica as iniciais do seu 

nome. Durante jogos lúdicos, monta e 

desmonta. Na realização das 

atividades escritas se distrai com 

facilidade, demorando para concluir. 

Escreve seu nome com ajuda do 

crachá, transcreve da lousa com ajuda 

da professora.  

A aluna desenvolveu um pouco em relação 

ao semestre anterior, pois todas as atividades 

escritas ela falava que não sabia fazer, queria 

a todo momento que as professoras fizessem 

atividades por ela. No alfabeto reconhece 

algumas letras, tem dificuldade em 

reconhecer os números de 0 a 9, mesmo 

estudando todos os dias na sala de aula. 

Identifica as cores e formas geométricas. 

Para escrever seu nome completo precisa de 

apoio do crachá. A aluna é assídua com as 

tarefas de casa. A aluna segue para o 1º ano.  

LOPES Este aluno chegou da sala do Pré I, é 

um menino calmo, quieto em seu 

canto, um pouco distraído, gosta de 

conversar e brincar, por isso 

apresenta lentidão para as tarefas de 

sala. Com isso tem ainda dificuldade 

em relação aos conteúdos estudados. 

É uma criança obediente quanto às 

regras da sala. Identifica e escreve 

seu nome, reconhece quase todas as 

Nesse semestre o aluno obteve um bom 

avanço, melhorou o tamanho da letra que era 

grande e já escreve ordenando e dando 

espaço nas palavras. O mesmo já domina as 

letras do alfabeto, dos números e faz a 

identificação de cada um deles. Faz os dois 

primeiros nomes olhando pela ficha. Não é 

muito participativo, tem dificuldade de se 

expressar oralmente e de fazer o reconto das 

histórias lidas. Se dá bem com os colegas e 
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letras do alfabeto. Ainda encontra 

dificuldade na sequência dos 

números, dias da semana e dos meses 

dos anos. Reconhece as cores 

primárias e algumas formas 

geométricas, por isso é assíduo com 

as tarefas de casa. Participa das 

atividades desenvolvidas na sala 

como: pintura, recorte, colagem, 

dentre outros. Não tem zelo com os 

materiais e objetos que usamos na 

sala de aula.  

professores, respeita todos, não faz nenhum 

tipo de reclamação, aceita tudo que é 

proposto a ele, não dá muita importância, 

pois se envolve nas brincadeiras e não 

procura fazer relatos de fatos do seu dia a 

dia. O mesmo para o final teve um bom 

desempenho, já escreve o seu nome 

completo sem olhar pela ficha, procura 

concluir as tarefas da sala e de casa. Tem 

uma boa frequência, difícil faltar, o mesmo 

passa para o 1º ano do Ensino Fundamental.  

DE SOUZA É um aluno que apresenta dificuldade 

em relação à oralidade, leitura e 

escrita, devido ao seu problema de 

dicção. O mesmo é obediente e se 

relaciona bem com todos os colegas e 

professoras. É uma criança que aceita 

as regras propostas pelas professoras, 

gosta de conversar e se dispersa com 

facilidade, o mesmo tem um 

desenvolvimento lento e 

desorganizado com seu material 

escolar e não tem zelo com as tarefas 

de casa. Reconhece no alfabeto as 

letras iniciais do seu nome e faz 

nome olhando pela ficha, assim como 

outras letras e números de 0 a 9 e as 

cores primárias. Na realização das 

atividades se distrai com facilidade, 

qualquer movimento lhe tira a 

atenção, impedindo um bom 

desempenho nas tarefas. É pontual 

com as tarefas de casa, umas vezes 

vem feitas por outra pessoa. Gosta de 

fazer as atividades de pintar e datas 

comemorativas.  

Nesse semestre o aluno adquiriu um bom 

avanço em seu processo de aprendizagem, já 

consegue escrever os dois primeiros nomes 

sem olhar pela ficha, mas ainda não 

consegue fazer o nome completo sem olhar 

pela ficha. Faz a leitura dos cartazes da sala, 

quando é solicitado, identifica números, 

cores e formas geométricas. Nas demais 

disciplinas compreende o assunto abordado, 

mas não demonstra interesse nem concentra-

se nos mesmos, não tem compromisso com 

as tarefas de casa, muitas vezes traz 

incompleta ou feita por outra pessoa. O 

aluno precisa de um acompanhamento mais 

preciso por parte dos pais ou responsáveis. 

Está apto para ingressar no 1º ano do Ensino 

Fundamental.  

Fonte: Elaborada pela autora: Síntese usando recortes do Diário de Classe das professoras Estrela e 

Flor (2017). 

 

Percebemos, com base nos relatórios apresentados, que algumas questões se 

sobressaem e que, simultaneamente, as professoras vão estabelecendo um padrão de escrita 

sobre as crianças, escrevendo aleatoriamente tanto as questões que se referem ao 

comportamento, como as relacionadas à aprendizagem. 

Inicialmente, nos relatos referentes ao primeiro semestre, existe uma preocupação em 

destacar como a criança chega à turma do Pré II, apontando se o aluno já frequentava a escola 

nos anos anteriores. Em seguida, as professoras dissertam sobre o comportamento das 

crianças, evidenciando aspectos da sua personalidade como: meigo, carinhoso, tímido, quieto, 

calado, etc. Posteriormente, relatam sobre o desempenho, se dominam o conteúdo apresentado 

em sala de aula, se são alunos que se apresentam confiantes frente às tarefas, se gostam das 
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histórias contadas pelas professoras, se participam das atividades, se frequentam assiduamente 

as aulas, se escrevem o nome sem auxilio da ficha/crachá, se reconhecem as letras do 

alfabeto, se possuem noções de Matemática, se reconhecem os números de 0 a 9 e as formas 

geométricas, ou se reconhecem as cores.  

Quando se referem ao trabalho com a oralidade, as professoras apenas ressaltam se os 

alunos gostam de ouvir e recontar histórias, ou se são bons na fala, se participam das 

atividades oralmente, deixando de lado o trabalho com narrativas, traquejos orais, etc. Ou 

seja, assim como afirma Belintane (2015), o trabalho com a oralidade é resumido à fala 

cotidiana, em que os professores destacam somente como os alunos se comportam em sala de 

aula, como verbalizam as atividades propostas, e ainda assim, também não revelam como os 

recontos são realizados. Nas expressões: “tem um bom desempenho na oralidade”, ou “gosta 

de recontar histórias”, as professoras não deixam claro a que tipo de oralidade estão se 

referindo, tampouco como o aluno tem desempenhado os recontos – possuem noções de 

início, meio e fim, traz todos os elementos e personagens das histórias – isso não fica claro 

nos registros das professoras.  

Com relação à leitura e a escrita, os relatos se fundem dentro dos dois sistemas, ou 

seja, as professoras não evidenciam o sistema de leitura, exceto quando falam se os alunos 

conseguem ler os nomes próprios sem ajuda das fichas/crachás, e sobre o reconhecimento das 

letras do alfabeto, de vogais e consoantes. O foco na escrita revela se o aluno consegue 

escrever seu nome, sem ajuda e se consegue retirar as atividades da lousa, sem ajuda. Além 

disso, as professoras também destacam se o aluno desenha e pinta, afirmando se fazem isso 

bem ou divinamente – expressões usadas por elas.   

Nesse aspecto, destacamos que os registros poderiam estar apresentados de forma 

separada, uma vez que são sistemas diferentes, embora interligados, mas que precisam 

apresentar suas especificidades através da escrita das palavras e, posteriormente, do domínio 

da leitura, de forma que, assim como afirma Tfouni (2000), sem ressaltar apenas a mera 

codificação e decodificação do código, mas de maneira que a criança possa compreender o 

significado, sua representatividade, para que ela possa ir desenvolvendo seu processo de 

alfabetização de maneira contextualizada.  

Sobre as demais áreas do conhecimento, as professoras se limitam aos aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais dos alunos, mas não esclarecem como é o desempenho dos 

alunos frente às atividades; só relatam que os alunos possuem boa coordenação motora, que 

compreendem noções de lateralidade, como: frente/trás, em cima/embaixo, etc. No que diz 

respeito às dificuldades de aprendizagem, relacionadas a algumas deficiências físicas e/ou 
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intelectuais dos alunos, as professoras registram que estas dificuldades possibilitam atraso no 

desempenho das atividades, e que estes alunos precisam de acompanhamento especializado, 

ora se referindo ao Atendimento Especial Especializado/AEE disponibilizado pela escola, ora 

por demais profissionais (psicólogos, fonoaudiólogos) que podem ajudar no processo de 

aprendizagem desses discentes.  

Todavia, em alguns casos específicos, as professoras utilizam expressões muito fortes 

sobre os alunos que possuem alguma dificuldade específica, como por exemplo, quando as 

professoras relatam sobre a aprendizagem de Silva: “[...] a aluna possui uma aprendizagem 

limitada devido a sua dicção. Limitações dos membros superiores. Ainda é bastante lenta para 

concluir as tarefas do dia a dia” (EXCERTO DO RELATÓRIO INICIAL DE SILVA, 2017). 

Não sabemos quais são as limitações específicas desta aluna, uma vez que o relato aparece de 

forma superficial, que existe um problema na dicção, na fala, mas não revela como isso afeta 

o seu desempenho. Além disso, não esclarecem quais são as dificuldades nos membros 

superiores, se possui um diagnóstico clínico, um laudo médico que identifique de fato quais 

são os problemas que, segundo as professoras, interferem na aprendizagem.  

Mediante esse relato e com bases nos demais escritos das professoras, percebemos que 

falta o sentimento de pertencimento sobre essas crianças que apresentam dificuldades 

específicas, ou seja, elas perdem espaço na sala de aula, porque nos parece que passam a 

pertencer à sala do AEE, e que sendo assim, as possibilidades de trabalho desenvolvidas em 

sala de aula sempre serão limitadas, se não tiver o apoio tanto da escola como dos demais 

profissionais. No entanto, acreditamos no potencial dos nossos alunos, quando estes recebem 

um olhar cuidado sobre suas dificuldades. As práticas docentes, por mais difíceis e árduas que 

se apresentem, devem ser desempenhadas visando sempre o melhor para os nossos alunos, 

independentemente, se eles participam de um atendimento especializado ou não. Sempre 

serão nossos alunos e precisam da nossa ajuda cotidiana, pois assim como destaca Hoffman 

(2009), os alunos precisam de professores que orientem a busca do conhecimento, com vista a 

um processo permanente.  

Por fim, com base nos relatos iniciais (do primeiro semestre), no que se refere à 

estrutura textual, existe um padrão na escrita que consiste em: inicialmente as professoras 

falam do comportamento da criança, sobre os aspectos afetivos e sociais, se são afetuosos e 

como interagem com o todo. Depois, relatam sobre os conteúdos que a criança já domina, que 

trouxe consigo dos outros anos estudados, e por fim, retomam o comportamento das mesmas 

com relação às atividades desempenhadas com relatos superficiais, ressaltando a participação 

nas aulas, assiduidade, zelo pelo material escolar, cumprimento das regras de convivência da 
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sala de aula, atividades de leitura, escrita e Matemática, as quais os alunos já demonstram 

conhecimento.  

Em relação aos relatos escritos no segundo semestre, as professoras constroem relatos 

mais centrados na aprendizagem, de forma que revelam se os alunos dominam a linguagem 

oral, de leitura e escrita. No que tange às questões atitudinais/comportamento, as professoras 

destacam se os alunos participam e interagem durante as aulas. Todavia, os relatos sobre a 

aprendizagem ainda se tornam incipientes na medida em que não conseguimos, assim como 

revela Hoffman (2012), identificar/observar o percurso desempenhado pelos alunos, uma vez 

que não encontramos as reflexões dos professores, a sistematização das ações dos alunos, 

quais práticas foram desenvolvidas, como os alunos avançaram ou não, durante a 

aprendizagem.  

As reflexões que encontramos nos relatos docentes se acentuam de forma mais 

evidente quando se refere a alguma necessidade específica de aprendizagem, às quais as 

professoras mencionam significativa a ajuda da equipe escolar, do atendimento AEE e da 

coordenação pedagógica. Além disso, as reflexões sobre a progressão da criança durante a 

finalização do ciclo da Educação Infantil ficam reduzidas a expressões como: “evoluiu pouco, 

dando atenção a brincadeiras paralelas” ou “transcreve da lousa para o caderno, tem letra 

legível, conclui todas as tarefas, assinala conceitos estudados como meio ambiente e seres 

vivos”. (EXCERTO DO RELATÓRIO, ESTRELA E FLOR, 2017) 

Com o uso dessas expressões ficam algumas dúvidas permeadas no processo de 

acompanhamento dessas crianças que se referem a: que tipo de brincadeiras tem sido 

privilegiado em sala de aula? Como as crianças vivenciam este momento? De quais formas 

são trabalhados os sistemas de escrita, leitura e oralidade? Dentre outros questionamentos que 

não são esclarecidos mediante os registros das professoras.  

Ainda sobre esses questionamentos, ficamos nos perguntando sobre o papel da família, 

que também não aparece nos relatos. Frequentemente, no discurso dos professores é tão 

recorrente que falta acompanhamento familiar, e quando nos debruçamos sobre os relatórios 

não encontramos nenhuma narrativa que aponte que determinada criança possui 

acompanhamento dos pais ou responsáveis, ou se realiza as tarefas de casa, ou até mesmo, se 

os pais costumam frequentar a escola, conhecendo os objetivos educacionais da Institucional e 

que, sobretudo, colaboram para a efetivação dos mesmos.  

Ademais, em alguns momentos, analisando os relatos do primeiro em comparação 

com o segundo semestre, parecem não coincidir com o mesmo aluno, ou seja, as professoras 

não retomam as dificuldades apresentadas inicialmente, se houve ou não evolução desses 
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alunos. Não enfocam quais foram os desenvolvimentos que, de fato, aconteceram, ou então, 

quando aconteceram, e tampouco, quais atividades ou práticas de ensino colaboraram para os 

avanços da aprendizagem.  

Os relatos correspondentes ao segundo semestre são menos extensos, o que se torna 

uma incógnita para nós, já que do ponto de vista longitudinal – os professores teriam mais 

tempo, meses, para falar sobre os alunos – e descreverem o percurso da aprendizagem. Por 

isso, os relatos se tornam efêmeros na medida em que não são alimentados por práticas 

cotidianas, mas por descrições de situações que enaltecem se o aluno domina ou não 

determinado conhecimento, se avançaram ou não. Dessa forma, os docentes esvaziam suas 

análises/reflexões na classificação dos alunos entre aqueles que já sabem e os que não sabem, 

evidenciando uma prática de avaliação escrita classificatória, ao invés de mediadora, pois não 

registram sobre seus alunos de modo que conheçam suas ações, reflexões, emoções, 

sentimentos, interações, mas sim, descrevem apenas sobre seus conhecimentos, e ainda assim, 

fazem isso de forma superficial.  

Não podemos nos esquecer, bem como ressalta Hoffman (2009), que os registros 

devem responder a questões que, muitas vezes, parecem ser esquecidas pela escola, que se 

referem a: O que alunou aprendeu? Como ele aprendeu? O que falta? Dentre outras questões 

que nos ajudam a pensar o aluno e o seu contexto, bem como a forma como ele tem sido 

avaliado. Mediante os registros que apresentamos até aqui, ressaltamos dificuldades em 

compreender como se dá o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos, pois 

os relatos não revelam de forma precisa como eles têm sido avaliados, levando em conta que 

os escritos estão voltados para as questões comportamentais.  

Nessa ótica, percebemos que esses relatos apresentam-se no mesmo sentido que 

assinala Hoffmann (2012), quando revela que, em sua grande maioria, os registros são breves 

e superficiais, repetem-se em termos das mesmas situações de aprendizagem ou assuntos 

trabalhados e que, por serem elaborados apenas no fim dos períodos/semestres e com intuito 

de apresentar as famílias, não se configuram como instrumento de reflexão para os 

professores – sobre as suas práticas – ou para a escola, pois não se apresentam como registros 

reflexivos, mas sim, descritivos da aprendizagem.  

Vejamos agora, os relatórios individuais escritos pela professora Lua (2018), 

referentes ao ano de 2018, nos quais veremos uma estrutura textual diferenciada da 

apresentada até o presente momento.  
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Quadro 4 – Relatórios individuais dos alunos do primeiro ano dos Anos Iniciais, construídos 

pela professora Lua: 

ALUNO (A) RELATÓRIO FINAL INDIVIDUAL 

2018 

FERNANDES -Oralidade: Dialoga pouco com os colegas. Na hora da história, é desatento. 

Não comenta as histórias ouvidas. Apresenta dificuldade em fazer descrição 

de personagens. Interage pouco com o outro, nos momentos prazerosos e 

atrativos. Muitas vezes parece se desligar da realidade, envolvido em seus 

pensamentos.                                                                                                                                         

-Leitura: Identifica seu nome próprio. Destinge o próprio nome entre os 

nomes dos colegas. Reconhece as vogais. Identifica as letras do alfabeto, 

reconhecendo os quatro tipos de letras maiúscula e minúscula. Diferencia 

vogais e consoantes. Manuseia livros. Faz leitura de palavras com sílabas 

simples e ainda incipiente nas palavras complexas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Escrita: Reconhece seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do estudo. Identifica a composição e a quantidade de letras do nome 

próprio. Escreve o nome completo. Conta quantas letras formam as vogais. 

Percebe que as vogais estão presentes em todas as sílabas. Estabelece 

diferença entre vogais e consoantes. Escreve trocando ou faltando letras, 

reconhecendo já o valor sonoro da vogal, hipótese silábico-alfabética. Domina 

a letra cursiva. 

 

- Matemática: Compreende a organização do calendário (data do dia, mês e 

ano). Identifica números no contexto e função. Identifica a importância da 

Matemática na nossa vida. Demonstra entendimento quanto a origem e a 

importância do número. Reconhece e grafa números naturais até 100. 

Identifica número e numeral. Compreende quanto à ordem crescente do 

número, apresentando dificuldade na compreensão quanto à ordem numérica 

decrescente. Resolve situações envolvendo diferentes significados da adição e 

da subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar) com a unidade e dezena. 

 

- Nas demais áreas: Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de 

convivência na sala de aula. Apresenta bons hábitos na escola. Usa as palavras 

mágicas (obrigado, por favor, com licença e desculpas). Falta cuidar mais do 

seu material escolar, pois não desenvolveu hábitos próprios de cuidado com 

seus pertences. Percebe a necessidade de se manter limpo os locais onde 

vivemos, mas sempre está deixando cair lixo no chão da sala de aula. 

Compreende o significado da palavra respeito e suas aplicações com o outro 

em sala. Utiliza a linguagem do desenho, da pintura, apresentando o gosto, o 

cuidado e o respeito pela produção e criação. Observa, desenha personagens 

vistos. Demonstra ter sensibilidade para a preservação da saúde. Reconhece o 

ser humano como ser vivo. Diferencia os seres vivos dos seres não vivos. Não 

consegue descobrir curiosidades sobre a data de seu nascimento e nem 

aspectos da história da vida. Percebe que a estrutura familiar de cada um é 

diferente e que cada uma deve ser respeitada, respeitando. 

OLIVEIRA - Oralidade: Participa de interações orais em sala de aula. Escuta com 

atenção, responde perguntas e ouve explicações. Narra histórias estudadas, 

buscando aproximação às características do texto. Faz o reconto juntamente 

com a professor(a). Interage com o outro, nos momentos prazerosos e 

atrativos. Apresenta capacidade de redizer textos simples de memória. 

- Leitura: Identifica seu nome próprio. Distingue o próprio nome entre os 

nomes dos colegas. Identifica a composição e a quantidade de letras do seu 

nome. Reconhece as vogais e identifica quantas são. Reconhece e identifica as 

letras do alfabeto utilizando a letra maiúscula e minúscula. Interessa-se pelos 

vários gêneros textuais. Familiariza-se com a escrita por meio do manuseio de 

livros. Faz leitura, ainda incipiente, de algumas palavras complexas. 

- Escrita: Reconhece seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do estudo. Escreve o nome completo. Percebe que as vogais estão 
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presentes em todas as sílabas. Faz leitura e escrita do encontro de vogais. 

Estabelece a diferenças entre vogais e consoantes. Faz identificação do 

número de sílabas que formam as palavras. Escreve trocando ou faltando 

letras, hipótese silábico-alfabética. Domina a letra cursiva. 

- Matemática: Compreende a organização do calendário (nome do dia da 

semana, dia do mês, mês e ano). Demonstra entender a história da origem e a 

importância do número. Identifica números no contexto diário e a função 

(quantidades, indicação de ordem ou indicação de código). Faz quantificação 

de elementos (de uma coleção, estimativas, contagem um a um, pareamento 

ou outros agrupamentos e comparação). Reconhece, identifica e grafa 

números naturais até 100. Compreende quanto à ordem numérica crescente e 

decrescente. Resolve situações envolvendo diferentes significados da adição e 

da subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar) com a unidade e dezena. 

- Nas demais áreas: Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de 

convivência na sala. Apresenta cuidado dos bons hábitos na escola. Apresenta 

consciência sobre a necessidade de se manter limpos aos locais onde vivemos. 

Demonstra bons hábitos de higiene e conscientização sobre a importância da 

higiene corporal. Somente usa as palavras mágicas (obrigada, por favor, com 

licença e desculpas), quando solicitada. Faz produção de trabalhos, utilizando 

a linguagem do desenho, da pintura, apresentando o gosto, o cuidado e o 

respeito pela produção. Apresenta curiosidades sobre a data de seu 

nascimento. Não investiga aspectos da sua história da vida. Reconhece o ser 

humano como ser vivo e diferencia os seres vivos dos seres não vivos. 

Demonstra conscientização sobre a importância dos elementos da natureza e 

sabendo identificar alguns. Identifica que a estrutura familiar de cada um é 

diferente e que cada uma deve ser respeitada. Identifica as pessoas que fazem 

parte da família. Demonstra interesse pelo estudo das datas comemorativas. 

SILVA -Oralidade: Interage pouco com os colegas. Participa dos momentos 

prazerosos e atrativos.  Muitas vezes é necessário chamar sua atenção, devido 

à falta de concentração para ouvir as histórias e as atividades, qualquer 

conversa em sala, chama sua atenção. É preciso de muita atenção para 

entender bem o que ela fala. Apresenta atrasos na aquisição da linguagem, má 

articulação e consequente dificuldade para que os outros entendam.  

- Leitura: Consegue identificar o nome próprio. Reconhece as vogais e 

quantas letras formam as vogais. Consegue nomear as letras do alfabeto em 

ordem. Está sempre esquecendo de nomear algumas letras nas palavras. 

Familiariza-se com livros, manuseando.  

- Escrita: Somente faz escrita do nome completo com a ficha (modelo). 

Identifica a composição do número de letras do nome próprio. Escreve 

palavras escrevendo uma quantidade de letras para representar a escrita, 

hipótese pré-silábica. É bastante lenta, necessitando atenção diferenciadas 

para si, devido à necessidade especial. Domina a letra cursiva. 

- Matemática: Ainda não compreende o calendário. Classifica letras, números 

e símbolos. Identifica a presença do número escrito no contexto (calendário, 

no calçado, calculadora e régua). Somente grafa números com ajuda. Somente 

consegue ordenar os números naturais em ordem crescente até 10. 

- Nas demais áreas: Demonstra atenção e cuidado pelos bons hábitos na 

escola. Faz uso das palavras mágicas (obrigada, com licença e desculpa). 

Cuida do material escolar, tendo autocuidado. Demonstra consciência sobre a 

necessidade de manter limpos os locais onde vivemos. Cumpre com os 

deveres com muito esforço. Compreende o significado da palavra respeito, 

respeitando. Faz trabalhos, utilizando a linguagem do desenho. Não consegue 

descobrir curiosidades sobre a data de seu nascimento e nem aspectos da 

história de vida. Apresenta dificuldade em fazer identificação das pessoas que 

faz parte da família. Demonstra cuidado com o corpo e da higiene para a 

saúde. Identifica seres que existem na natureza. Participa das atividades que 

envolvem brincadeiras, mesmo tendo limitações em um dos membros superior 

e inferior, lado direito. Apresenta desequilíbrio de amplitude de movimento 

reduzido em articulações, devido a paralisia cerebral. É matriculada no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), sendo atendida todas as segundas-
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feiras e quartas-feiras. Tendo 01 hora de atendimento. 

FARIAS -Oralidade: Participa pouco de interações orais em sala de aula. Escuta textos 

lidos por outras pessoas. Faz descrição de personagens, ações e cenários 

embora de forma ainda desorganizada, confusa e respeitando os turnos de fala. 

Somente faz o reconto de uma história com ajuda do professor (a). 

- Leitura: Distingue o nome próprio entre os nomes dos colegas. Reconhece 

as vogais, reconhecendo o som de cada vogal e identificando. Faz a leitura do 

encontro de vogais. 

Identifica o alfabeto reconhecendo a letra maiúscula e minúscula. Associa 

palavra à figura. Demonstra interesse por vários gêneros textuais orais e 

escritos. Gosta de manusear livros. Faz leitura soletrando, ainda incipiente, de 

algumas palavras complexas. 

- Escrita: Escreve o nome completo. Faz análise estrutural do nome próprios, 

identificando a composição e a quantidade de letras. Estabelece diferenças 

entre vogais e consoantes. Percebe que as vogais estão presentes em todas as 

sílabas. Observa e conta quantas letras formam as vogais e escreve. Escreve 

encontro de vogais. Faz uso das grafias de palavras com correspondências as 

letras do alfabeto, faltando letras e estabelecendo uma correspondência ao som 

da vogal, hipótese-alfabética. Domina a letra cursiva. 

- Matemática: Apresenta dificuldade em entender o calendário, não identifica 

os dias da semana. Entende um pouco a origem e a importância do número. 

Identifica números nos diferentes contextos e suas diferentes funções, 

calendário, página de livro, número de telefone, número de casa, do calçado... 

Conta objetos e registra quantidades. Representa e registra os números 

naturais até 100. Completa uma sequência numérica e faz a relação entre 

quantidade e numeral. Tem compreensão quanto à ordem numérica crescente 

e decrescente. Identifica o antecessor e sucessor de um número até 100. 

Resolve situações envolvendo diferentes significados da adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar e retirar) com a unidade e dezena. 

- Nas demais áreas: Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de 

convivência. Demonstra conscientização sobre a necessidade de se manter 

limpa aos locais onde vivemos. Faz uso das palavras mágicas (obrigado, por 

favor, com licença e desculpas). Descobre curiosidades sobre as datas de 

nascimento e investiga aspectos da história de vida. Apresenta noções 

fundamentais sobre a higiene e o habito de cuidar de si, demonstrando 

entender sobre a importância da higiene corporal. Adota hábitos de 

autocuidado, para a proteção e recuperação da saúde. Entende sobre a 

importância dos elementos da natureza, sabendo identifica alguns e diferencia 

seres vivos dos não vivos (da natureza). Apresenta dificuldade em identificar 

as pessoas que faz parte da família. Demonstrou respeitar as manifestações 

culturais estudadas. Faz produção de trabalhos de artes, utilizando a 

linguagem do desenho, da pintura, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o 

respeito pelo processo de produção e criação. Aprecia suas produções e as dos 

colegas por meio de observação e interpretação de imagens pintadas. 

PEREIRA -Oralidade: Interage com os demais, nos momentos prazerosos e atrativos, se 

sentindo segura no ambiente escolar. Escuta histórias e textos lidos por outras 

pessoas. Familiariza-se com vários gêneros textuais, manuseando livros. 

Apresenta dificuldade na hora de identificar os personagens da história. Não 

consegue dizer um texto de memória. 

-Leitura: Identifica seu nome próprio entre os nomes dos colegas.  Reconhece 

e identifica as vogais, observando e contando quantas letras formam as vogais. 

Reconhece o som de cada vogal e identifica. Identifica os quatro tipos de 

letras do alfabeto em ordem. Estabelece a diferença entre vogais e consoantes. 

Interessa-se pelos vários gêneros textuais. Associa a palavra a figura. Ler 

palavras simples. 

- Escrita: Escreve o nome completo. Faz análise estrutural do nome próprio, 

identificando a composição e a quantidade de letras. Escreve utilizando uma 

letra para cada sílaba, hipótese-silábica. Domina a letra cursiva. 

- Matemática: Ainda não consegue entender o calendário. Identifica números 
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naturais no contexto, calculadora, número de telefone e calçado. Reconhece 

números naturais até 20. Faz a correspondência entre quantidade e numeral. 

Compreende quanto à ordem numérica crescente e decrescente. Identifica o 

antecessor e sucessor de um número até 20. Resolve situações envolvendo 

diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar e 

retirar) com a unidade e dezena com ajuda. 

- Nas demais áreas: Demonstra entender a importância da escola na vida. 

Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de convivência. 

Apresenta bons hábitos na escola. Demonstra consciência sobre a necessidade 

de se manter limpo os locais onde vivemos. Reconhece a necessidade das 

regras de higiene para manutenção e conservação de nossa vida. Identifica as 

pessoas que faz parte da família. Reconhece seres da natureza, diferenciando 

alguns seres vivos e outros não vivos.  Demonstra interesse em investigar 

curiosidades sobre a data de nascimento e sobre a história de vida. Identifica, 

vivencia e valoriza as manifestações culturais construídas historicamente na 

comunidade. Valoriza e respeita os modos diferentes de ser. Demonstra 

interesse e criatividade na execução dos trabalhos de Arte, utilizando a 

linguagem do desenho, da pintura, demonstrando o gosto, cuidado e o respeito 

pela produção.  

SAMPAIO -Oralidade: Demonstra interesse pelas histórias contadas. Apresenta 

intertextualidade em narrativas estudadas. Escuta, compreendendo textos lidos 

por outras pessoas. Identifica algum gênero textual. Reconta partes da história 

ouvida, faltado a compreensão de sequência lógica. 

- Leitura: Identifica o seu nome próprio, distinguindo entre outros nomes. 

Reconhece e identifica as vogais, reconhecendo o som de cada vogal. Percebe 

que as vogais estão presente em todas as sílabas. Reconhece e identifica o 

alfabeto, diferenciando a letra maiúscula e minúscula. Relaciona a palavra 

dissílaba simples a imagem. Manuseia livros já descobrindo alguma palavra 

monossílaba ou dissílaba simples. Faz leitura, ainda incipiente, de algumas 

palavras complexas. 

- Escrita: Escreve o nome completo. Estabelece diferença entre vogais e 

consoantes. Faz análise estrutural do nome próprio, identificando a 

composição e a quantidade de letras. Faz identificação do número de sílabas 

que formam as palavras. Escreve palavras já com a junção de algumas sílabas 

simples, hipótese-alfabética. Domina a letra cursiva. 

- Matemática: Entende o calendário, identificando quanto é do mês, mês e 

ano. Identifica número natural no contexto (calendário, cartaz, relógio, 

calçado, calculadora...), entende um pouco da função dele e a importância da 

matemática em nossa vida. Grafa números naturais até 100. Reconhece o 

número e o numeral. Compreende a ordem numérica crescente e decrescente. 

Identifica o antecessor e sucessor de um número até 100. Resolve situações 

envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar e retirar) com a unidade e dezena. 

- Nas demais áreas: Participou da elaboração das regras criadas pelo grupo 

de convivência, mas anda não cumprindo com as regras (não realizando parte 

das atividades que leva para casa, muitas vezes deixando o material escolar 

em casa e faltando cuidado, zelo pelo o caderno). Usa as palavras mágicas, 

com licença e desculpa). Descobre curiosidades sobre a data de nascimento e 

investiga aspectos da história de vida.  Identifica característica diferentes entre 

os colegas, respeitando as diferenças. Reconhece o ser humano como ser vivo 

e diferencia alguns seres vivos dos não vivos. Demonstra consciência sobre a 

importância dos elementos da natureza e sabe identificar alguns deles. Faz 

produção de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, com gosto e 

respeitando sua produção. 

FERREIRA - Oralidade: Interage com os colegas, nos momentos prazerosos e atrativos. 

Ainda não desenvolveu habilidades para fazer o reconto de histórias. Não 

consegue redizer textos simples de memória. Aparenta desânimo para estudar. 

- Leitura: Consegue reconhecer o nome próprio entre os nomes dos colegas. 

Ainda está às vezes desconhecendo as cinco vogais. Não nomeia todas as 

letras do alfabeto. Ao nomear as letras nas palavras não consegue diferenciar 
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letra maiúscula e letra minúscula. Procura associar palavras a figuras 

relacionadas, mas ainda não consegue acertar. Realiza manuseio de livros.  

-Escrita: Faz escrita do nome próprio. Não escreve o nome completo. 

Consegue fazer análise estrutural dos nomes próprios, identificando a 

quantidade de letras. Não escreve o alfabeto utilizando a letra maiúscula e 

minúscula. Faz uso das grafias de palavras, variando a quantidade de letras, 

hipótese pré-silábica. Não apresenta uma letra legível. 

- Matemática: Ainda não compreende a organização do calendário. Identifica 

os números no contexto social (cartaz, régua, calculadora, livro), mas ainda 

não reconhece o número. Grafa o número que reconhece até 10. Consegue 

fazer a relação entre quantidade e numeral até 10. Ainda não apresentou a 

compreensão quanto à ordem numérica crescente e decrescente e nem 

consegue identificar o antecessor e sucessor dos números já conhecidos. 

Somente resolve situações envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar) com a ajuda da professora. 

- Nas demais áreas: Não zela pelo cumprimento das regras criadas pelo 

grupo de convivência, está sempre faltando aula, não trazendo as tarefas de 

casa e não realizando as tarefas até o fim, aparentando desânimo. Pouco faz o 

uso das palavras mágicas (obrigada, por favor, com licença e desculpas). Não 

adota hábitos de cuidado do material escolar. Faz trabalhos de arte, utilizando 

desenho, pintura, sem o cuidado da linguagem utilizada e sem cores 

adequadas. Ainda precisa se conscientizar sobre a necessidade de se manter 

limpo os locais onde vivemos, está sempre deixando o lixo no chão da sala de 

aula. Não consegue descobrir curiosidades sobre a data de nascimento e nem 

investiga aspectos da história de vida. Reconhece o ser humano como ser vivo 

e diferencia alguns seres vivos dos não vivos. Percebe que, a estrutura familiar 

de cada um é diferente. Não identifica as pessoas que fazem parte da família. 

Apresenta conscientização sobre a importância dos elementos da natureza e 

sabe identifica alguns. Percebe características dos colegas, identificando 

semelhanças e diferenças entre eles. 

RODRIGUES -Oralidade: Interage com os colegas. Participa dos momentos prazerosos e 

atrativos. Demonstra interesse pelas histórias contadas. Apresentou pouca 

capacidade de redizer textos simples de memória. 

- Leitura: Consegue reconhecer o nome próprio entre os nomes dos colegas. 

Reconhece as cinco vogais. Não reconhece e nem identifica todas as letras do 

alfabeto utilizando a letra maiúscula e minúscula. Consegue dizer a ordem das 

letras do alfabeto. Estabelece a diferença entre vogais e consoantes. Faz leitura 

de imagens através do reconhecimento de ilustrações, que representam cenas 

de histórias conhecidas.  

-Escrita: Escreve o nome completo com modelo. Consegue identificar a 

quantidade de letra do seu nome próprio. Ainda não consegue identificar todas 

as letras nas palavras e nem escreve o alfabeto utilizando a letra maiúscula e 

nem minúscula. Escreve palavras, representando cada sílaba por uma 

quantidade de letras qualquer, hipótese pré-silábica. Não apresenta uma letra 

legível. 

- Matemática: Ainda não compreende o calendário. Classifica letras, números 

e símbolos. Identifica a presença do número escrito no contexto, em texto, 

relógio, calculadora, calçado e régua. Somente grafa números até 10. Ordena 

os números de 0 à 10 pela contagem, em ordem crescente. Somente resolve 

situações envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar e retirar) com a ajuda da professora. 

- Nas demais áreas: Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de 

convivência. Faz o uso das palavras mágicas (obrigada e com licença). Adota 

hábitos de cuidado do material escolar. Percebe a necessidade de se manter 

limpo aos locais onde vivemos. Não consegue descobrir curiosidades sobre a 

data de nascimento e nem investiga aspectos da história de vida. Reconhece o 

ser humano como ser vivo e diferencia alguns seres vivos dos não vivos. 

Percebe que, a estrutura familiar de cada um é diferente. Identifica as pessoas 

que faz parte da família. Apresenta conscientização sobre a importância dos 

elementos da natureza e sabe identifica alguns. Percebe características dos 
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colegas, identificando semelhanças e diferenças entre eles. Faz produção de 

arte, utilizando a linguagem do desenho, pinta, com gosto e respeitando sua 

produção. 

LOPES - Oralidade: Dialoga pouco com os colegas. Na hora da história, é desatento. 

Não comenta as histórias ouvidas. Interage com o outro, nos momentos 

prazerosos e atrativos. Somente faz acompanhamento de narrativas orais com 

ajuda do professor (a). 

- Leitura: Consegue reconhecer o nome próprio entre os nomes dos colegas. 

Reconhece as cinco vogais. Não reconhece e nem identifica todas as letras do 

alfabeto utilizando a letra maiúscula e minúscula. Não consegue nomear a 

ordem das letras do alfabeto e nem estabelece a diferenças entre vogais e 

consoantes. Procura associar palavras a figuras relacionadas, mas ainda não 

consegue acertar.  

- Escrita: Escreve o nome completo com uso da ficha. Distingue o nome 

próprio escrito entre os nomes dos colegas. Nomeia e consegue identificar a 

quantidade de letra do seu nome próprio. Ainda não consegue identificar todas 

as letras e escrever o alfabeto utilizando a letra maiúscula e nem minúscula. 

Faz uso das grafias de palavras com correspondências a letra sem valor 

sonoro, representando cada sílaba por uma única letra qualquer. Domina a 

letra cursiva. 

- Matemática: Ainda não consegue entender o calendário. Demonstra 

entender a história da origem e a importância do número. Identifica números 

naturais no contexto. Reconhece alguns números naturais e grafa. Faz a 

correspondência entre quantidade e numeral. Compreende quanto à ordem 

numérica crescente e decrescente. Identifica o antecessor e sucessor de um 

número. Somente resolve situações envolvendo diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar) com a ajuda da 

professora. 

- Nas demais áreas: Zela pelo cumprimento das regras criadas pelo grupo de 

convivência. Faz o uso das palavras mágicas (obrigado, desculpa e com 

licença). Precisa melhor os hábitos de cuidado do material escolar. Percebe a 

necessidade de se manter limpo aos locais onde vivemos. Não consegue 

descobrir curiosidades sobre a data de nascimento e nem investiga aspectos da 

história de vida. Reconhece o ser humano como ser vivo e diferencia alguns 

seres vivos dos não vivos. Percebe que, a estrutura familiar de cada um é 

diferente. Identifica as pessoas que faz parte da família. Apresenta 

conscientização sobre a importância dos elementos da natureza e sabe 

identifica alguns. Percebe características dos colegas, identificando 

semelhanças e diferenças entre eles. Faz produção de arte, utilizando a 

linguagem do desenho, mas na hora de pintar costuma aparentar desânimo. 

Muitas vezes parece se desligar da realidade, não realizando as atividades, 

necessitando o professor (a) solicitar para continuar fazer as tarefas. 

DE SOUZA - Oralidade: Participa de interações orais em sala de aula, não respeitando os 

turnos da fala. Acompanha narrativas com ajuda do professor(a). Identifica 

alguns personagens da narrativa e ações, embora de forma confusa. Apresenta 

dificuldade de dicção, dificultando na comunicação oral e escrita. Porém, 

encaminhamos o aluno ao profissional Fonoaudiólogo para uma avaliação, 

com o objetivo de esse profissional observar a necessidade de um 

acompanhamento, necessidade está que foi observada pela professora da 

turma e a do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Porém não 

recebemos retorno do acompanhamento. 

- Leitura: Consegue reconhecer o nome próprio entre os nomes dos colegas. 

Reconhece as cinco vogais. Não reconhece todas as letras do alfabeto 

utilizando a letra maiúscula e minúscula. Consegue nomear a ordem das letras 

do alfabeto. Não estabelece as diferenças entre vogais e consoantes. Procura 

associar palavras a figuras relacionadas, mas ainda não consegue acertar. 

Soletra palavras, mas não consegue dizer a palavra.  

- Escrita: Somente escreve o nome completo com modelo. Distingue o nome 

próprio escrito entre os nomes dos colegas. Nomeia e consegue identificar a 

quantidade de letra do seu nome próprio. Ainda não consegue identificar todas 
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as letras e escrever o alfabeto utilizando a letra maiúscula e nem minúscula. 

Faz uso das grafias de palavras com correspondências a letra sem valor 

sonoro, representando cada sílaba por uma única letra qualquer, hipótese-

silábica. Para realizar as atividades de escrita, apresenta desânimo e cansaço. 

Não apresenta uma letra legível. Pouco observa o espaçamento entre palavras 

na segmentação da escrita. 

- Matemática: Ainda não compreende o calendário. Classifica letras, números 

e símbolos. Identifica a presença do número escrito no contexto, em texto, 

placas, relógio, calçado, roupa e régua. Somente grafa os números naturais de 

0 à 20. Consegue ordenar os números naturais em ordem crescente fazendo a 

contagem do 0 ao 20. Identifica antecessor e sucessor dos números, já 

conhecidos. Somente resolve situações envolvendo diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar) com a ajuda da 

professora. 

- Nas demais áreas: Participou na construção das regras criadas pelo grupo 

de convivência, mas não zela pelo cumprimento. Somente faz o uso das 

palavras mágicas, quando é solicitado. Não adota hábitos de cuidado do 

material escolar. Percebe a necessidade de se manter limpo aos locais onde 

vivemos, mas sempre deixa o lixo cair no chão da sala de aula. Consegue 

descobrir curiosidades sobre a data de nascimento e investiga aspectos da 

história de vida. Reconhece o ser humano como ser vivo e diferencia alguns 

seres vivos dos não vivos. Percebe que a estrutura familiar de cada um é 

diferente. Apresenta dificuldade na hora de identificar as pessoas que faz parte 

da família. Apresenta conscientização sobre a importância dos elementos da 

natureza e sabe identifica alguns. Percebe características dos colegas, 

identificando semelhanças e diferenças entre eles. Faz produção de arte, 

utilizando a linguagem do desenho, pinta com gosto sua produção. Muitas 

vezes chamamos sua atenção, devido à falta de concentração para realizar as 

atividades, porém costuma falar mais que o necessário, não respeitando os 

momentos em que o grupo necessita de silêncio. Ainda não desenvolveu 

hábitos e atitudes próprias do convívio social. 

Fonte: Elaborado pela autora: Síntese usando recortes do diário de classe da professora Lua (2018). 

 

Uma das diferenças que podemos observar nos relatórios da professora Lua (2015) é 

que ela dividiu-os em cinco eixos: oralidade, leitura, escrita, matemática e demais áreas. 

Diferentemente dos relatos de Estrela (2017) e Flor (2017), estes citados acima apresentam 

um padrão que aparece na descrição de todos os alunos, ou seja, a professora construiu 

critérios para a sua observação, e os elenca ao longo de todos os relatos, de maneira uniforme.  

Em alguns momentos, tivemos a sensação de estarmos lendo relatórios dos mesmos 

alunos, ou seja, cada escrito apresenta a mesma narrativa sobre os alunos, o que nos faz 

pensar em uma sala homogênea, onde as dificuldades descritas no ano de 2017 não foram 

retomadas pela professora. Outra dificuldade se refere ao fato de termos um único relato dos 

alunos, pois o mesmo não apresenta aspectos de continuidade, não sabemos como o aluno 

chegou ao primeiro ano – temos noção somente pelas descrições das professoras da Educação 

Infantil – também não sabemos quais dificuldades foram enfrentados durante o percurso, 

temos apenas o relato de como essas crianças chegaram, em termos de aprendizado e 

comportamento, no fim do ano.  
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Além disso, também não conseguimos encontrar, nos registros, as dificuldades das 

crianças, pois em muitos dos relatos, temos frases superficiais, como por exemplo: “Apresenta 

capacidade de redizer textos simples de memórias”; quais? Como é feito esse reconto? Quais 

aspectos discursivos e narrativos são evidenciados? O relato da professora não responde a 

essas questões. Outro exemplo que podemos citar se refere às frases: “Interessa-se pelos 

vários gêneros textuais” ou “Não investiga aspectos da sua história de vida” que também nos 

provoca questionamentos acerca de como essas atividades são desenvolvidas para gerar 

motivação nesses alunos, bem como quais são os aspectos da história de vida de cada aluno 

que a professora se refere, será sobre sua identidade social, quem são? De onde vieram? 

Como se relacionam nos grupos sociais? Não sabemos ao certo a que a professora está se 

referindo e, por isso, entendemos que os relatos precisam ser mais precisos quanto ao 

desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos.  

Desse modo, os registros aparecem de forma meramente descritiva sobre o 

comportamento e sobre algumas habilidades dos alunos. Quando nos reportamos ao eixo da 

oralidade, encontramos relatos superficiais sobre o comportamento dos alunos, com orações 

como: “Interage bem ou pouco”, “Gosta de ouvir história”, “Não comenta histórias”, dentre 

outras que se referem a descrições do comportamento, personalidade e interação social da 

criança, e desta forma, não se configura, assim como destaca Belintane (2015), como um 

registro sobre a oralidade, mas sim, sobre o processo de fala cotidiana, sobre os aspectos orais 

da fala que a criança demonstra em sala de aula, que, embora sejam superficiais, podem 

contribuir para que tenhamos uma noção inicial das subjetividades das crianças.  

Assim, identificamos que as professoras investigadas neste trabalho, não conseguem 

registrar integralmente sobre a oralidade, de modo que contemple os enlaces dos traquejos dos 

discursos, que apresentem o trabalho com as narrativas, com os textos de memórias, com a 

cultura oral. Não evidenciam como as crianças lidam com essas atividades de cunho oral, 

como compreendem uma narrativa. Algumas vezes, de forma superficial, Lua (2018) 

evidencia que alguns alunos constroem narrativas com inserção de personagem, mas não 

especifica o desempenho da criança, se consegue estabelecer sequência lógica dos fatos, com 

início, meio e fim, com resgate de detalhes das narrativas, ou até mesmo, se recontam 

construindo uma nova história.  

No eixo da leitura, a professora Lua (2018) também evidencia relatos superficiais 

acerca do desenvolvimento das habilidades sobre o contato com o código escrito, destacando 

se o aluno é capaz de identificar as letras do seu nome, se reconhece as letras do alfabeto, se 

distingue vogais e consoantes, se faz leituras de palavras simples ou complexas, nomeando as 
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letras ou sílabas do alfabeto. Nessas descrições, a professora não deixa claro as habilidades, 

tampouco as dificuldades, pois entendemos que descrever se o aluno faz leitura de palavras ou 

de sílabas simples e complexas não nos dá subsídios para compreender o que ele realmente 

domina.  

Existe uma série de palavras simples e complexas, quais são de fato as sílabas que o 

aluno não domina? São todas as complexas? Quais são as sílabas simples que ele consegue 

reconhecer e formar palavras, ou soletrar? Não conseguimos verificar nos registros, logo, 

também não conseguimos identificar o nível de aprendizagem dos alunos na leitura, haja vista 

que não há nenhum relato sobre o tipo de leitura que o aluno realiza, se faz leitura silenciosa 

ou voz alta, se lê devagar ou rápido, se constrói significado durante a leitura das palavras, das 

frases, dos textos. Outro elemento que não está presente nos relatos é sobre o trabalho com os 

diversos tipos de leitura, se os alunos têm acesso, se gostam mais de um gênero textual do que 

de outro, quais são os tipos de narrativas desenvolvidas em sala de aula que os alunos se 

sobressaem, que revelam o interesse dos mesmos.  

Além disso, em alguns relatos, ao se reportar à leitura, a professora Lua (2018) se 

prende à descrição do contato do aluno com livros, escrevendo o trecho: “Familiariza-se com 

livros, manuseando”; (EXCERTO DO RELATÓRIO FINAL DE SILVA, 2018) mas, quais 

livros são manuseados pelas crianças? Livros de literatura? Não sabemos, assim como 

também não compreendemos que tipo de familiarização é feito com os mesmos, se refere ao 

conhecimento do livro físico? Os alunos sujeitos desta pesquisa pertencem a uma classe social 

que tem pouco acesso a livros? Ou se refere ao contato diário com livros para facilitar a 

entrada da criança no mundo das letras? Todos esses questionamentos poderiam estar 

descritos nos relatos se estes se configurassem como anotações contínuas sobre o 

desenvolvimento dos alunos, trazendo reflexões sobre cada um, ao invés de meras descrições 

atitudinais e conteudistas.  

Sobre o eixo da escrita, as descrições são semelhantes às descritas no campo da leitura, 

mas ao invés de usar o termo “identifica” – usado para descrever as questões acerca do 

desempenho na leitura – a professora utiliza os mesmos critérios de descrição, mas usando o 

termo “reconhece”, ou seja, se o aluno reconhece o nome próprio, se escreve sem olhar pela 

ficha/crachá, se reconhece todas as letras do alfabeto, se diferencia vogais e consoantes, se 

escreve palavras faltando ou trocando letras, especifica se o aluno domina letra maiúscula e 

minúscula, se reconhece a grafia das palavras, destacando em alguns momentos o nível da 

escrita dos discentes, com base na teoria de Emília Ferreiro sobre as fases da escrita,  que 

podem ser: pré-silábico, silábico (com ou sem valor sonoro), silábico-alfabético e alfabético.  
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Em alguns momentos, a professora Lua (2018) afirma o nível das crianças nomeando 

as fases, e em outros, apenas faz a referência ao nível, por exemplo: “o aluno domina a grafia 

das palavras com entendimento do valor sonoro”, ou então, apenas descreve: “O aluno está no 

nível silábico-alfabético”. Todavia, não revela quais são as dificuldades enfrentadas em cada 

nível, quais as atividades realizadas que apontam o nível das crianças. Além disso, a 

professora também não destaca se os alunos já escrevem frases, orações, compreendendo os 

textos lidos. Também não revela sobre as dificuldades com a própria estrutura textual, se 

compreendem o uso dos parágrafos, dos espaçamentos, das linhas, das pausas na escrita, ou se 

escrevem as palavras aleatoriamente, ou se só retiram do quadro, enfim, sobre as questões 

textuais em si, não compreendemos o nível das crianças, e o que precisa ser feito para que elas 

avancem.  

Sobre o eixo da Matemática, a professora destaca alguns conteúdos que os alunos 

dominam, ou não, como a compreensão sobre o domínio dos dias da semana, o trabalho com 

o calendário, sobre os números naturais de 0 a 100, sucessor e antecessor, as operações de 

somar, subtrair e dividir, domínio de raciocínio lógico com resolução de problemas com ou 

sem ajuda da professora, compreensão sobre a ordem dos números, crescentes ou 

decrescentes, dentre outros.  

Assim, percebemos que, no campo da Matemática, os relatos são ainda mais 

semelhantes que nos demais escritos. Os critérios utilizados pela professora para descrever as 

habilidades dos alunos são mais perceptíveis na medida em que encontramos um padrão sobre 

aquilo que sabem, e sobre o que não aprenderam ainda. Contudo, também deixa lacunas 

quanto às dificuldades em si, de cada um e, principalmente, sobre a construção de sentidos 

que cada um estabelece com a Matemática e com as outras disciplinas, como se esta tivesse 

uma importância maior dentro do processo de aprendizagem dos alunos.  

Essa importância fica ainda mais clara, quando olhamos para os registros que se 

referem ao eixo das demais áreas e encontramos apenas questões relacionadas ao 

comportamento dos alunos sobre o zelo com os materiais escolares e com as questões de 

higiene pessoal, distanciando esses relatos das demais disciplinas, como por exemplo: a 

Geografia, a História, dentre outras que constam na grade curricular do Ensino Fundamental 

de nove anos.  

No entanto, em alguns relatórios, a professora destaca o trabalho com a arte, com 

pinturas, desenhos, etc., bem como o trabalho com seres vivos, com a ciência, mas de forma 

superficial. Parece-nos que o trabalho com as demais se refere mais às questões que permeiam 

a sala de aula, do que mesmo aos demais conteúdos que são trabalhados nas outras disciplinas 
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que não envolvem a Língua Portuguesa e a Matemática. Vejamos o trecho a seguir que 

comprova nossa afirmação:  

 

Demonstra conscientização sobre a importância dos elementos da natureza 

sabendo identificar alguns. Identifica que a estrutura familiar de cada um é 

diferente e que cada uma deve ser respeitada. Identifica as pessoas que faz 

parte da família. Demonstra interesse pelo estudo das datas comemorativas. 

(TRECHO DO RELATÓRIO FINAL DE OLIVEIRA, 2018) 

 

Dessa forma, podemos perceber que a professora Lua (2018) destaca, ao invés das 

demais áreas do conhecimento, questões relacionadas à compreensão das relações de sala de 

aula, de conscientização sobre o meio ambiente e do seio familiar, sobre o respeito e aos 

valores das pessoas e das famílias, sobre as datas comemorativas que são trabalhadas, e 

incorporadas na prática docente. Por isso, não conseguimos acompanhar a aprendizagem dos 

alunos de forma integral, em todos os aspectos, sejam eles cognitivos, sociais, afetivos, etc.; 

temos apenas a descrição dos comportamentos e personalidades dos alunos, que caracterizam 

o seu processo atitudinal frente à aprendizagem, sem reflexões contínuas e sistematizadas 

sobre todo o processo de escolarização dos alunos; todavia, mesmo sendo limitadas, algumas 

das reflexões apresentadas revelam que as professoras tentam realizar o acompanhamento das 

crianças.  

  

4.2.2 Continuidade na aprendizagem infantil e as implicações dos registros na prática 

docente 

 

Por meio dos relatórios apresentados até aqui, e dos critérios estabelecidos pelas 

professoras durante a elaboração dos registros de aprendizagem, compreendemos que existem 

muitas lacunas e dificuldades acerca da construção destes relatos, que são elas, o 

entendimento que os mesmos se configuram como um documento norteador da prática 

docente, bem como instrumento que pode facilitar o processo de avaliação dos alunos, 

apontando os caminhos que podem ser trilhados para melhorar o aprendizado e, 

consequentemente, a educação.  

Além disso, apontamos que essas dificuldades diagnosticadas tanto através da fala das 

professoras como nos relatórios, e pelas conversas informais com a instituição, na qual 

desenvolvemos esta pesquisa, refletem no campo da formação inicial dos professores, bem 

como na prática educacional desses profissionais, dificultando um acompanhamento contínuo 

da aprendizagem infantil.  
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Percebemos, através dos relatórios individuais, que existe uma quebra nessa 

aprendizagem, referente à transição dos ciclos, já que os professores, conforme as pesquisas 

apresentadas ao longo deste trabalho, quando recorrem aos relatórios dos anos anteriores ou 

aos professores – conversas informais – quando recorrem, não conduzem à prática docente, o 

planejamento das atividades visando ao acompanhamento e ao desenvolvimento da criança 

com base nas dificuldades iniciais, uma vez que estas são apresentadas de forma superficiais 

nos diários de classe.  

Assim, os registros aparecem como instrumentos meramente descritivos e não 

refletem as necessidades reais de cada aluno. As subjetividades ficam imersas dentro de um 

processo de homogeneização, com vistas a uma avaliação padronizada, classificatória, que 

apenas aponta aquele que sabe e o que não sabe, se está apto para progredir para o ano 

seguinte, quando deveriam ser utilizados para direcionar a prática docente.  

Sendo assim, concordamos com Costa (2015) quando revela que é necessária uma 

formação para os professores, a realização de encontros, nos quais possam ser discutidas a 

construção desses registros/relatórios, a forma de fazê-los e a importância deles, enquanto 

documento institucional, que reflete a aprendizagem dos alunos de maneira contínua e 

longitudinal, ou seja, que ano após ano o aluno possa ter acompanhamento em uma mesma 

perspectiva; que os relatos não se percam na passagem de um ano para o outro, que os 

professores recorram às anotações para (re) planejar a prática docente.  

Esses encontros, além de possibilitarem a formulação de critérios coletivos, que 

poderiam ser universalizados para todos os professores, também contribuiriam para que a 

escrita/anotações dos professores se tornassem diário-cotidiana, facilitando no registro das 

atividades desenvolvidas pelos alunos, sobre as dificuldades apresentadas, as reflexões sobre 

como melhorar o ensino e, principalmente, ajudariam na realização de uma prática avaliativa 

contínua, assim como ressalta Hoffmann (2012), uma prática docente cheia de 

intencionalidade, em que a tarefa não é classificar, mas sim ajudar, mediar, compreender as 

dificuldades e apontar caminhos que potencializem cada vez mais, as habilidades dos alunos.  

Desse modo, o registro se tornaria uma importante ferramenta pedagógica e facilitaria 

o trabalho docente com vistas às estratégias didático-pedagógicas que devem ser pensadas 

para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, percebemos que os registros se 

apresentam hoje, através da análise do corpus deste trabalho – com relatos construídos apenas 

no início e no fim do ano na Educação Infantil, e nos Anos Iniciais apenas no fim do ano –  

que se torna quase que impossível acompanhar o desenvolvimento dos alunos, de forma 

integral e contínua, principalmente porque, como apontamos ao longo deste trabalho, os 
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registros aparecem como mecanismos burocráticos que não dão conta da aprendizagem, mas 

sim, das questões atitudinais que fazem parte das relações sociais estabelecidas dentro da sala 

de aula com o ensino.  

Assim sendo, destacamos que os registros poderiam ser elaborados através de 

atividades diagnósticas cotidianas, que poderiam acontecer quinzenalmente, em que a 

professora escolheria um eixo específico para analisar em cada atividade proposta, o que 

poderia girar em torno da oralidade, leitura e escrita, de modo que todas as disciplinas fossem 

incorporadas dentro destas atividades, e não só Língua Portuguesa e Matemática.  

Desse modo, teríamos continuamente condições de analisar o processo de 

aprendizagem de cada aluno, mediante cada área do conhecimento, e sobre as demais 

questões que permeiam a sala de aula, que se referem aos aspectos cognitivos, sociais, 

afetivos, etc., bem como a construção do conhecimento e a progressão dos alunos.  

Assim sendo, com base nas respostas das professoras partícipes desta pesquisa – 

através dos questionários e das conversas informais – compreendemos que existem alguns 

aspectos que se distanciam mediante o dizer o fazer docente. Muitas vezes, nas falas das 

professoras, encontramos relatos sobre posicionamentos acerca dos registros que não foram 

encontrados nos relatórios individuais das crianças. Isso pode ser evidenciado quando 

comparamos ao posicionamento da professora Lua (2018) sobre a elaboração dos critérios, 

quando ela destacou priorizar os elementos da oralidade, as atividades diagnósticas, mas que 

durante a construção dos seus relatórios, não enfocou este trabalho, mas sim, apenas aspectos 

relativos à fala cotidiana dos alunos.  

Outra contradição que encontramos nas falas das professoras se refere ao processo 

avaliativo, sobre o qual todas destacaram que desenvolvem processos contínuos em sala de 

aula, compreendendo os alunos de forma particular, com a criação de atividades 

diversificadas; no entanto, quando analisamos os relatórios individuais percebemos que no 

instrumento utilizado transparecem resquícios de práticas classificatórias, pois descrevem 

apenas aspectos superficiais; o olhar minucioso, a escuta detalhada, mediante a 

heterogeneidade da sala de aula, destacado pela professora Lua (2015), não aparecem nos 

registros.  

Quando nos reportamos aos critérios utilizados, percebemos que as professoras se 

perdem na lógica da escrita, ou seja, não demarcam o tempo, a data da construção dos 

mesmos, não o fazem cotidianamente, embora tenham destacado nos questionários que faziam 

a avaliação cotidiana, considerando cada atividade desenvolvida, pautada em uma diversidade 

de gêneros textuais que não aparecem nos escritos correspondentes ao domínio desses textos 
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pelos alunos, e muito menos, como são trabalhados em uma perspectiva integral.  

Assim sendo, quando as professoras ressaltam as dificuldades na elaboração dos 

registros, a falta de formação e de orientação pedagógica que oriente esse processo de escrita, 

percebemos que existe um sentimento de preocupação em relação à construção destes relatos, 

sobre como estruturá-los, o que deve ser priorizado, quais eixos temáticos precisam ser 

contemplados. Todavia, algumas vezes, entendemos que essa preocupação, ora se dá pelo 

sentimento de melhorar a prática docente, ora pelo desejo de acompanhar a aprendizagem dos 

alunos, ora pela preocupação pedagógica e institucional; existe um medo de estarem 

construindo relatos incoerentes, errôneos, que não preencham os requisitos solicitados 

institucionalmente, ora pela preocupação com a estrutura textual dos textos que serão 

entregues/lidos para as famílias no fim de cada ano letivo.  

Desse modo, mediante o discurso das professoras, é necessária uma formação 

específica que as ajude na elaboração dos registros, que a equipe pedagógica conduza esses 

momentos, de modo que consigam melhorar a produção deste material, como documento 

norteador da prática docente, e principalmente, que se configure, de fato, como ferramenta 

pedagógica avaliativa.  

Além disso, é preciso desconstruir algumas concepções de que, mediante uma 

realidade de salas de aula superlotadas, de condições adversas de trabalho, não seja possível 

anotar sobre os alunos, cotidianamente, uma vez que, do nosso ponto de vista, se 

incorporarmos nas nossas práticas o hábito de registrar as atividades desenvolvidas, e 

principalmente, o desempenho dos alunos frente a essas atividades, como um momento 

reflexivo sobre a prática, em uma perspectiva de criar, conforme a experiência, estratégias 

diversificadas para atender às subjetividades dos nossos alunos, veremos que, mesmo em 

meio às impossibilidades do tempo – de ter pouco tempo como destacam as professoras – 

conseguiremos, através dos registros, das anotações, uma compreensão longitudinal deste 

processo, e assim, alcançaremos as práticas significativas, tanto no que se refere ao ensino, 

como à aprendizagem. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele 

estava sempre começando, a certeza de que era 

preciso continuar e a certeza de que seria 

interrompido antes de terminar. Fazer da 

interrupção um caminho novo. Fazer da queda um 

passo de dança, do medo uma escada, do sono uma 

ponte, da procura um encontro. 

Fernando Sabino 

 

Chegamos ao fim deste trabalho com a certeza de que o percurso a ser trilhado com 

vistas à elaboração e à compreensão dos registros docentes, enquanto ferramenta pedagógica 

avaliativa, ainda possui um vasto caminho a ser percorrido, sobretudo porque, a cada passo 

dado, temos a possibilidade de descobrir algo novo e que direciona o nosso olhar, os nossos 

escritos, vislumbrando a chegada dos nossos alunos nos holofotes da vida educacional 

enquanto sujeitos que estão em constante aprendizagem.  

Além disso, no que tange à prática educacional, entendemos também que há ainda 

algumas barreiras que precisam ser superadas quando falamos de avaliação e de formas de 

pensar cada aluno, respeitando as singularidades e a história de vida de cada um. Tanto do 

ponto de vista do aluno, como do ponto de vista da prática docente, em que cada professor 

possui uma maneira, uma metodologia diferenciada para ensinar aos seus alunos.  

Assim sendo, que nós, enquanto profissionais comprometidos com a educação, 

consigamos fazer desses caminhos pontes seguras para a travessia dos nossos alunos, durante 

a transição dos ciclos, envolvendo todo o percurso da aprendizagem, da escolarização. 

Entendendo sempre que os nossos alunos são sujeitos que estão em constante transformação e 

sendo considerados os contextos nos quais estão inseridos, devemos lançar mão de práticas 

docentes que promovam o acompanhamento longitudinal desses alunos.  

Dessa forma, ressaltamos que os objetivos desta pesquisa foram alcançados, na 

medida em que buscávamos saber como era feito o acompanhamento das crianças que estão 

em transição – da Educação Infantil aos Anos Iniciais – bem como identificar como o registro 

da aprendizagem dessas crianças está se consolidando na escola pública, apontando os 

critérios utilizados no processo de elaboração desses registros, de forma que pudéssemos 

compreender os registros docentes como instrumento pedagógico, facilitando o 

acompanhamento da aprendizagem, bem como, o (re) planejamento da prática docente. 

Quando nos reportamos ao acompanhamento das crianças, considerando a transição 
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dos ciclos, percebemos que ainda falta uma relação pedagógica entre os pares, ou seja, os 

docentes, tanto da Educação Infantil como dos Anos Iniciais precisam dialogar mais sobre o 

processo de aprendizagem dos alunos, de modo que possam resgatar os registros/relatórios 

como anotações significativas que podem direcionar a prática pedagógica como ferramenta 

que auxilia o planejamento e criação das atividades didático-pedagógicas.  

Desse modo, a elaboração dos critérios estaria tanto no campo individual do professor, 

como em uma perspectiva coletiva, na qual os docentes e equipe pedagógica discutiriam a 

criação desses critérios que, posteriormente, se tornariam universalizados para todos os 

profissionais da escola, contribuindo assim para a compreensão da aprendizagem, respeitando 

a singularidade e o tempo de cada criança aprender; entendendo tanto as questões atitudinais 

que circundam este processo, como também os avanços e as dificuldades de permeio, 

consolidando esses registros como documento/ferramenta que auxilia o processo avaliativo, 

uma vez que permite vislumbrar um processo contínuo e longitudinal acerca da 

aprendizagem.   

Nessa ótica, identificamos que o registro também se apresenta como instrumento que 

facilita o (re) planejamento das atividades didático-pedagógicas, na medida em que este “ter 

presente”, através das anotações cotidianas sobre os alunos, possibilita um olhar e uma escuta 

minuciosa acerca do desempenho de cada um, repensando as práticas docentes de acordo com 

as necessidades educacionais advindas da própria sala de aula, e de cada contexto 

apresentado.   

Assim, impulsionados pelo questionamento: Como os registros docentes, enquanto 

ferramenta pedagógica no acompanhamento dos alunos da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, em seus processos de aprendizagem, são elaborados pelos professores? 

Destacamos que a construção dos relatórios ou registros é efetivada através de práticas 

burocráticas e institucionais, e que muitas vezes, não revelam a aprendizagem dos alunos, mas 

sim, as questões atitudinais.  

Além disso, a elaboração dos registros também não apresenta uma periodicidade 

constante, são construídos semestralmente, e apresentam lacunas quanto à sua continuidade, 

apresentando assim, uma quebra na aprendizagem e no acompanhamento da aprendizagem. 

Ademais, os critérios utilizados pelas professoras se referem sempre à oralidade, leitura, 

escrita e à Matemática, estabelecendo apenas descrições superficiais sobre as habilidades 

construídas sobre esses processos, e não permeiam pelas demais áreas do conhecimento.  

Nessa ótica, destacamos um aprendizado frente à prática docente, que consiste na 

capacidade de sempre termos a chance de aprender mais com outro, com as falhas, com os 
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acertos, mas principalmente, podemos aprender olhando as crianças, de modo que o nosso 

olhar de pesquisador seja aguçado pelas inúmeras possibilidades que são oferecidas através do 

chão da escola.  

Essas mesmas possibilidades nos permitem perceber os nossos alunos em diferentes 

ângulos, e não somente em uma perspectiva unilateral, que contempla apenas um aspecto 

durante a aprendizagem, mas que desconsidera o todo. Assim sendo, através dos registros 

docentes podemos ter presente, através das anotações cotidianas, um documento que norteia 

as nossas ações, uma ferramenta pedagógica que facilita o processo avaliativo, que enxerga o 

aluno como um sujeito que pode aprender em meio às dificuldades; possibilita, também, a 

formação de um professor que não desiste dos seus alunos, que confia na capacidade de 

superação deles.  

Possibilita, também, a formação de um professor que reflete sobre a sua prática, que 

elabora critérios avaliativos, que (re) planeja sua prática, que cria diferentes estratégias 

metodológicas, que procura bases teóricas que solidifiquem a sua formação, que desenvolve 

inúmeras possibilidades de avaliar seus alunos, e, sobretudo, um professor que se torna 

escritor, que ressalta as suas experiências e que tem presente todas as suas dificuldades 

inerentes à sua prática e acerca da aprendizagem dos seus alunos.  

Sendo assim, entendemos a contribuição desta pesquisa tanto para os professores da 

rede básica de ensino, como também, para os futuros professores que não tiveram 

oportunidade de vivenciar discussões sobre a elaboração dos registros docentes e sua 

contribuição para a prática docente, dentro da sala de aula, e da escola como um todo, 

enquanto mecanismos que facilitam o fazer pedagógico dos professores.  

Portanto, ressaltamos a importância dos registros docentes como parte integrante do 

processo de aprendizagem dos alunos e, por isso, o cuidado com a elaboração dos critérios, a 

periodicidade na qual são construídos e a continuidade da aprendizagem são fatores tão 

decisivos quando nos reportamos aos registros, pois revelam o compromisso que assumimos 

frente ao processo de aprendizagem dos nossos alunos.  

Por isso, na condição de pesquisadores, destacamos a nossa alegria em proporcionar 

uma leitura que possa contribuir para a realização de ajustes da prática docente, bem como 

para a reflexão acerca das nossas crianças, como elas têm sido vistas e ouvidas durante o ciclo 

de alfabetização, acerca das cobranças que são realizadas cotidianamente, frente ao 

desenvolvimento dessas crianças, com as famílias, com os professores, com a escola, enfim, 

cobranças de todos que fazem parte desse processo, nas quais podemos encontrar caminhos 

para solucioná-las. 



114 

 

 

Por fim, apontamos, também, a necessidade de darmos continuidade a este tema tão 

relevante e necessário para os profissionais da educação, especialmente, os professores da 

Educação Infantil e Anos Iniciais, já que realizam o acompanhamento das crianças através 

dos relatórios/registros escritos. Além disso, destacamos que sentimos muitas dificuldades ao 

longo desta pesquisa, no que tange à insuficiência de textos que discutem o registro docente, 

para aprofundarmos as discussões teóricas que embasam nosso trabalho, como também, as 

dificuldades que enfrentamos com as professoras partícipes dessa pesquisa, apresentando 

resistência para relatar sobre a sua prática docente, pois sentem medo de julgamento, já que 

apontam que falta formação continuada para que redijam seus escritos.   

Portanto, necessitamos de mais trabalhos publicados nesta linha de pesquisa, assim 

como um olhar sobre as práticas docentes e as dificuldades que os professores enfrentam para 

realizar o acompanhamento da aprendizagem dos seus alunos durante o processo de 

alfabetização/escolarização.  
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Apêndice A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O registro docente como 

ferramenta de acompanhamento da aprendizagem: da Educação Infantil ao 1º ano do 

Ensino Fundamental”, coordenada pela Profa. Dra. Maria da Conceição Costa e que 

segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e 

suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte instrumento: resolução 

de um questionário, cuja responsabilidade é de Elenice Alves Pereira, discente do curso de 

Mestrado Acadêmico em Ensino do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia”, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão 

organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de 

estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar como se dá o processo de 

acompanhamento da aprendizagem das crianças da Educação Infantil ao primeiro ano do 

Ensino Fundamental, com foco no registro docente como ferramenta pedagógica para 

aprendizagem dos alunos; e como objetivos específicos, temos: identificar como o registro da 

aprendizagem das crianças está se consolidando na escola pública, da Educação Infantil ao 1º 

ano do Ensino Fundamental; apontar os critérios utilizados no processo de elaboração dos 

registros da aprendizagem das crianças realizados pelos professores; compreender os registros 

docentes como instrumento docente, possibilitando o acompanhamento da aprendizagem. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de ampliação e aprofundamento do debate 

e da reflexão sobre a relevância do registro docente acerca da aprendizagem discente, bem 

como, o processo de avaliação do mesmo. 

Os riscos mínimosque o participante da pesquisa estará exposto, sejam de ordem 

emocional, desconforto e vergonha, advindos de tal participação deverão não se efetivar, 

considerando que tenta-se: Garantir o anonimato/privacidade do participante na pesquisa, 

onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao 

participante da pesquisa, apenas a discente Elenice Alves Pereira aplicará o questionário e 

somente a discente e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; 

Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado 

dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a vontade para 

responder aos questionários para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade da pesquisadora Elenice 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino 
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Alves Pereira, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Elenice Alves 

Pereira, da cidade de Rafael Fernandes/RN, tel. (84) 99819-5928, e-mail: 

elenicealves13@hotmail.com. 

Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 

científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à 

disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste 

estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  
 

Consentimento Livre 

 

Concordo em participar desta pesquisa “O registro docente como ferramenta de 

acompanhamento da aprendizagem: da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino 

Fundamental”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos 

que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa. Autorizo assim, a 

publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 

 

Pau dos Ferros/RN, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

Elenice Alves Pereira (Aluna-pesquisadora) – Aluna do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado 

Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro 

Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN. Tel.(84) 3351.2560/3909. 

Profa. Dra. Maria da Conceição Costa (Orientadora da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) – Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no 

endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN. 

Tel.(84) 3351.2560/3909. 
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Apêndice B – Questionário aplicado aos professores, sujeitos desta pesquisa. 
 

 

 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

NOME:_______________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:_______________________________________________________ 

PROFESSOR (A) DE QUAL NÍVEL DE ENSINO:______________________________________ 

SE FOR PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS, ESCREVA EM QUE ANO ATUA:_____________ 

IDADE: 

(  ) 20 anos a 30   (  ) 30 anos a 40   (  ) 40 anos a 60  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

(   ) NORMAL EM NÍVEL MÉDIO (PEDAGÓGICO) 

(   ) GRADUAÇÃO. EM QUÊ?_____________________________________________________ 

(   ) ESPECIALIZAÇÃO. EM QUÊ?_________________________________________________ 

(   ) MESTRADO. EM QUÊ?______________________________________________________ 

(   ) DOUTORADO. EM QUÊ?_____________________________________________________ 

(   ) OUTRO: __________________________________________________________________ 

 

TEMPO DE SERVIÇO NA ETAPA DE ENSINO EM QUE LECIONA:__________________________ 

 
1. O que você compreende por “Registro Docente”? 

 

2. Qual a periodicidade em que são realizados os seus registros acerca da aprendizagem dos seus 

alunos? 

 

3. Que critérios e/ou outras fontes você utiliza para a elaboração dos registros da aprendizagem de 

seus alunos? 

 

4. Como esses critérios são elaborados? Baseiam-se em quê? 

 

5. O que você prioriza ao elaborar seus registros? 
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Mestranda: Elenice Alves Pereira 
Orientadora: Profa. Dra. Maria da Conceição Costa 

Projeto de Pesquisa: O registro docente como instrumento de avaliação: Dos alunos da Educação Infantil para os Anos Inicias do 
Ensino Fundamental 



121 

 

 

6. Qual a orientação recebida do apoio pedagógico? 

 

7. Antes de assumir a turma, você costuma recorrer à alguma fonte/registro que lhe forneça 

informações acerca da aprendizagem da criança? 

 

8. Na hora de avaliar o desempenho dos seus alunos, cotidianamente, quais fontes ajudam a 

elaborar os registros?  

 

 

9. Em sua opinião, como deve ser feita uma avaliação, quanto ao registro da aprendizagem discente, 

de modo a ser considerada excelente?  

 
10. De acordo com a sua prática, quais as maiores dificuldades que você destaca, na hora de 

registrar/avaliar os seus alunos?  

 

11. Você utiliza os registros para replanejar as suas estratégias didático-pedagógicas? De que forma? 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


