
RELATÓRIOS AVALIATIVOS 
 

 Utilizar o modelo disponibilizado pela Secretaria de Educação com o cuidado para 
NÃO alterá-lo, escrever o NOME COMPLETO DO EDUCANDO, ano/ciclo e turno. 
 

 O Relatório é um documento que acompanhará toda a vida escolar do aluno e será 
lido pela família, outros professores, gestores e outras redes de ensino, por isso 
CUIDADO com os termos utilizados (falaremos mais adiante sobre isso) e com a 
escrita (ortografia, pontuação, parágrafo, coerência...), por isso REVISE seus 
relatórios antes da entrega; 
 

 Na construção do texto você poderá iniciar falando da turma e dos projetos 
realizados, no entanto, essa parte não poderá ser maior do que a parte que trata do 
aluno em específico, nos relatórios o foco é a APRENDIZAGEM DO ALUNO; 
 

 O relatório é descritivo, portanto deve trazer em sua escrita de forma clara e objetiva 
os processos de aprendizagem, os avanços e as dificuldades que ainda apresenta nas 
várias áreas do conhecimento. CUIDADO com o uso dos verbos e expressões que 
indiquem uma terminalidade, por exemplo: “a criança é agressiva” (esse verbo 
sugere que ela é incapaz de avanços). 
 

 “Educando”, “Aluno”, “Criança” traz concepções diferentes de ensino e infância, por 
isso, escolha qual dos termos você utilizará e mantenha o mesmo durante todo o 
texto; 
 

 EVITAR utilizar expressões como: é carinhoso, afetuoso, caprichoso, teimoso, 
tímido ou qualquer outra palavra que não tenha relação com a aprendizagem 
da criança. Por exemplo: a timidez é uma característica de algumas pessoas e não 
pode ser tratada como uma dificuldade, o que pode (e deve em alguns casos) ser 
observado e colocado no relatório é como essa criança se relaciona com os demais, 
se ela tem clareza em suas ideias, se brinca sozinha ou com o grupo, se é capaz de 
recontar uma história, fazer uma solicitação, colocar suas ideias na roda de conversa 
etc.;  
 

 NÃO colocar no relatório informações particulares ou que façam juízo de valor às 
famílias das crianças. Ex.: não é assistida pela família, a mãe não acompanha a vida 
escolar do filho, mudou seu comportamento após a separação dos pais etc.; 

 
 EVITAR utilizar de conceitos como satisfatório/insatisfatório, bom/ótimo/mau 

desempenho etc. 
 

 Escrever seu nome e assinar no final de cada relatório; 
 

 Entregar no prazo e a tempo da leitura pela gestão. 


