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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA REALIDADE ESCOLAR 
 
Sintetizada em relatório (apresentação de uma via que não será devolvida e anexa ao 
relatório final), constituída pelos seguintes elementos: 

1. Dados de identificação (dos autores, da escola, data) 
Objetivos: 
 Obter dados para o planejamento da prática de ensino; 
 Diagnosticar problemas no ensino da arte para elaboração de pesquisa. 
 
2. Características da escola 
 Localização 
 Características do bairro onde está localizada a escola; 
 Características do corpo docente, pedagógico e técnico-administrativo; 
 Caracterização física da escola (salas, jardins, pátios, parques, auditório, biblioteca, 
corredores, salas de exposição); 
 Caracterização do projeto político pedagógico da escola (com destaque ao ensino 
de Artes, numero de aulas semanais, professor formado, sala adequada e analise do 
plano de curso da disciplina) 
 
3. Caracterização das salas de aula 
Observar em sala de aula de artes: 
 Numero de alunos por sala; 
 A disposição física de alunos e professor e sua interação; 
 A atividade proposta; 
 Como o professor introduz o assunto; 
 Como os alunos participam; 
 Metodologia de ensino adotada pelo professor (com recurso de materiais); 
 Atos de indisciplina; 
 Adequação do ambiente às atividades; 
 
 



4. Caracterização da população-alvo (os alunos) 
 Condições sócio-economica-culturais; 
 Habilidades, interesses e dificuldades apresentadas pelos alunos; 
 Desenvolvimento e expressão no desenho e conhecimentos gerais no campo da 
arte (história e técnica) 
Obs.: o diagnóstico será realizado a partir de dados coletados na observação direta, 
como em entrevistas, no dialogo informal, na analise de documentos e de trabalhos 
produzidos pela escola, professor e/ou alunos. 
 
5. Comentários conclusivos 
Este espaço é reservado para sua análise sobre o contexto escolar observado, bem 
como sobre a importância desse procedimento para a futura elaboração de plano de 
ensino. 
 
Assinatura do relatório 


