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SEMED REALIZA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COM OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO

A aplicação tem o objetivo de diagnosticar habilidades desenvolvidas pelos
estudantes no período pandêmico e subsidiar propostas de intervenção pedagógica
para recomposição de aprendizagens.
Por Eliseu Sousa (SEMED/MEDICILÂNDIA)
Após a realização da avaliação diagnóstica no ano de 2021, durante a pandemia, a
Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, no mês de maio de 2022, a segunda
avaliação diagnóstica para os alunos do Pré (5 anos) e, em parceria com o Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF), neste
ano, aos estudantes do 1º e 9º ano do ensino fundamental.
A aplicação tem o objetivo de diagnosticar habilidades desenvolvidas pelos
estudantes no período pandêmico e subsidiar propostas de intervenção pedagógica para
recomposição de aprendizagens. As avaliações foram aplicadas em todas as escolas da rede
entre os dias 16 e 19 de Maio de 2022.
A Coordenadora Geral de Ensino, Elaine Cleci Fleck Kappel, ponderou que a avaliação
é importante no processo de ensino e aprendizagem porque é a partir dela que é possível
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identificar as causas das dificuldades específicas de cada aluno e a melhor forma de
intervenção para a reposição das aprendizagens.
Para a Diretora de ensino, Albenise Azevedo, “a aplicação da avaliação diagnóstica é
uma ferramenta que ajuda a mapear os pontos fortes e as dificuldades individuais ou
coletivas. Além disso, a partir das informações coletadas, traçam-se as intervenções
pedagógicas para atender as dificuldades detectadas, superando as defasagens no processo
de ensino e aprendizagem”.
A aplicação envolveu o esforço de toda a equipe técnica e pedagógica da Secretaria
de Educação de Medicilândia e das escolas. A aplicação será feita a partir de materiais
específicos para o pré 5 anos e provas, desenvolvidas pela plataforma Caed, de Língua
Portuguesa e Matemática para os estudantes do ensino fundamental.
Portanto, a partir do diagnóstico, tornar-se-á possível a mensuração, de forma
qualitativa, sobre o impacto das atividades remotas no aprendizado no período da
pandemia. Busca-se analisar se os conhecimentos e habilidades que os alunos têm
desenvolvido, estão de acordo com o esperado para a série ou ano estudado.
Assim, a aplicação das avaliações diagnósticas busca afirmar a preocupação da
gestão municipal representada pelo Prefeito Dr. Júlio e Vice Penha e do Secretário de
Educação Iltomar Carvalho no que tange a aprendizagem. Além disso, demonstra-se o
compromisso com a qualidade do ensino.
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