
IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA NO 
APROVEITAMENTO ESCOLAR



PLANIFICAÇÃO

É uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos da sua organização e 
coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a 
sua revisão e adequação no decorrer do processo de 
ensino. O planeamento é um meio para se programar 
as ações docentes, mas é também um momento de 
pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.



AULA: forma predominante de organização do 
processo de ensino

É na aula que se organizaa ou se cria as situações 
docentes, isto é, as condições e meios necessários para 
que os alunos assimilem ativamente conhecimentos, 
habilidades e desenvolvem suas capacidades 
cognoscitivas. 



O PROFESSOR

As principais qualidades profissionais do professor é 
estabelecer uma ponte de ligação entre as tarefas 
cognitivas (objetivos e conteúdos) e as capacidades dos 
educandos para enfrentá-las, de modo que os objetivos 
da matéria sejam transformados em objetivos dos 
alunos.



PLANIFICAÇÃO DA AULA

A planificação da aula é um detalhamento do plano de 
ensino. A preparação das aulas é uma tarefa 
indispensável e deve resultar num documeto escrito 
que servirá não só para orientar as ações do professor 
como também para possibilitar aprimoramentos de 
ano para ano. 



POR QUÊ???

Em todas as profissões o aprimoramento profissional 
depende da acumulação de experiência conjugando a 
prática e a reflexão criteriosa sobre ela, tendo em vista 
uma prática constantemente transformada para 
melhor.



NA PLANIFICAÇÃO…

Deve-se levar em consideração que a aula é um período 
de tempo variável. 

O processo de ensino e aprendizagem se compõe de uma 
seqüência lógica articulada de fases: preparação a 
apresentação  dos objetivos, conteúdos  e tarefas; 
desenvolvimento da matéria nova; consolidação; 
aplicação; avaliação. Isto significa que devemos 
planear não uma aula, mas um conjunto de aulas.



NA PLANIFICAÇÃO…

O professor deve reler os objetivos gerais da matéria e a 
seqüência de conteúdos do plano de ensino.

Cada tópico é continuidade do anterior; é necessário, 
assim, considerar o nível de preparação inicial dos 
alunos para a matéria nova.



NA PLANIFICAÇÃO…

É necessário desdobrar os tópicos da unidade , numa 
seqüência lógica, na forma de conceitos, problemas, 
idéias. Trata-se de organizar um conjunto de noções 
básicas em torno de uma idéia central, formando um 
todo significativo que possibilite o aluno uma 
percepção clara e coordenada do assunto em questão.



AVALIAÇÃO

É uma tarefa didática necessária e permanente do 
trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo 
o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os 
resultados que vão sendo obtidos no decorrer do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos são 
comparados com os objetivos propostos, a fim de 
constatar os progressos, dificuldades e reorientar o 
trabalho.



A AVALIAÇÃO…
É uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho 

escolar tanto do aluno como do professor.
É uma tarefa complexa que não se resume à realização de 

provas e atribuição de notas. A mensuração apenas 
proporciona dados que devem ser submetidos a uma 
apreciação qualitativa. Cumpre assim funções 
pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em 
relação às que se recorre a instumentos de verificação 
do rendimento escolar.



PORTANTO, AVALIAÇÃO É…

Um componente do processo que visa, através da 
verificação dos resultados obtidos, determinar a 
correspondência destes com os objetivos propostos e, 
daí, orientar a tomada de decisões em relação às 
atividades didáticas seguintes.



NA PLANIFICAÇÃO

O professor deve prever formas de verificação do 
rendimento dos alunos. Precisa lembrar que a 
avaliação é feita no início, durante e no final de uma 
unidade didática.

Deve conjugar variadas formas de verificação, podendo 
ser informal, para fins de diagnóstico e 
acompanhamento do progresso dos alunos, e formal, 
para fins de atribuição de notas ou conceitos.



E O PROFESSOR??

O professor consciencioso deverá fazer uma avaliação da 
própria aula. Sabemos que o êxito dos alunos não 
depende unicamente do trabalho do professor, pois a 
sitação docente envolve muitos outros fatores de 
natureza social, psicológica, da dinâmica da escola, 
etc.

Entretanto, o trabalho docente tem um peso significativo 
ao proporcionar condições efetivas para o êxito escolar 
dos alunos.



E O PROFESSOR??

A seriedade profissional do professor se manifesta 
quando compreende o seu papel de instrumentalizar 
os educandos para a conquista do conhecimento e sua 
aplicação na vida prática; incute-lhe a importância do 
estudo na superação das suas condições de vida; 
mostra-lhes a importância do conhecimento e orienta-
os positivamente para as tarefas da vida.



E O PROFESSOR??

Tais propósitos devem ser concretizados na prática, 
através de aulas planificadas onde se evidenciem: a 
segurança nos conteúdos e nos métodos de ensino; a 
constância e firmeza no cumprimento das exigências 
escolares pelos educandos; o respeito no 
relacionamento com os educandos.



BIBLIOGRAFIA
LIBÂNEO, José Carlos.Didática. São Paulo: Cortez, 2008.
VEIGA, Ilma P. A. (org.). Repensando a Didática, São 

Paulo, Papirus, 1998.
PILETTI, Claudino. Didática Geral. São Paulo, Ática, 

1987.
TURRA. Clódia M. Planejamento de Ensino e Avaliação. 

Porto Alegre, Sagra, 1986.



BIBLIOGRAFIA
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação Educacional 

Escolar: Para além do Autoritarismo. Revista da Ande, 
(10): 47-51; (11): 47-49. São Paulo, 1986.

ABREU, M. Célia de e MASETTO, Marcos T. O Professor 
Universitário em Aula (Prática e Princípios Teóricos). 
São Paulo, Cortez/Autores Associados, 1985.


