
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE EDUCON/CNPq/UFS 
XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – 21 A 23 SET. 2022 
CADERNO DE RESUMOS – ISSN 1982-3657 - https://coloquioeducon.com 
Editores: Veleida Anahi Capua da Silva Charlot, Bernard Charlot & Yan Capua Charlot 
 

 
 

Os autores cedem ao Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade os direitos de primeira publicação do presente resumo. 
Aplicam-se os termos de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite o uso irrestrito, a 
distribuição e a reprodução em qualquer meio desde que a publicação original seja corretamente citada. 

DESCORTINANDO A AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS E A SUA CONEXÃO COM A BNCC 
 

DISCOVERING THE EVALUATION IN THE EARLY YEARS AND ITS CONNECTION WITH BNCC 
 

Eixo: 3 Educação, Sociedade e Práticas Educativas 
 

Eliana  Costa Moraes,  Graduado, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 
chorandoestouchorando@gmail.com 

 
Este trabalho pretende compreender as práticas de avaliação priorizadas pelos professores dos anos iniciais e se estas 
convergem ou divergem com as orientações propostas pela BNCC. E, para alcançar os objetivos ora delimitados, foram 
utilizados dados obtidos numa pesquisa qualitativa, configurando uma pesquisa de campo, por meio de entrevista, 
relacionados com as teorias de estudiosos que se debruçaram sobre a avaliação: Luckesi (2011), Hoffmann (2009) e 
Perrenoud (2007), etc. Dessa forma, mediante os resultados obtidos percebe-se que no contexto da BNCC, surgem novos 
desafios, em especial com relação ao ato de avaliar. Verificou-se, portanto, que os professores necessitam de formação 
quanto aos fundamentos da BNCC, tendo em vista, o constante aprimoramento da prática pedagógica e o alcance do 
aprendizado dos alunos de forma significativa. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM; BNCC; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 
 
 This article intends to understand the evaluation practices prioritized by the teachers of the initial years and if they 
converge or diverge with the guidelines proposed by the BNCC. And, in order to reach the objectives defined herein, data 
obtained in a qualitative research were used, configuring a field research, through interviews, related to the theories of 
scholars who focused on the evaluation: Luckesi (2011), Hoffmann (2009) and Perrenoud (2007), etc. Thus, through the 
results obtained, it is clear that in the context of the BNCC, new challenges arise, especially in relation to the act of 
evaluating. It was found, therefore, that teachers need training in the fundamentals of the BNCC, in view of the constant 
improvement of pedagogical practice and the achievement of student learning in a significant way. 
LEARNING ASSESSMENT; BNCC; PEDAGOGICAL PRACTICES.  
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