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Resumo A rede escolar SESI-SP abrange 175 escolas e tem mais de 95.000 estudantes na Educação 

Básica. Por entender que incluir não é somente inserir crianças e jovens no contexto escolar, mas, 

além disso, dar-lhes condições reais de aprendizagem, essa instituição desenvolve projetos no campo 

da inclusão, sendo um deles o AVALIAR PARA INCLUIR: uma experiência de avaliação da 

aprendizagem para a promoção da inclusão na rede escolar SESI-SP, por meio do qual monitora e 

analisa o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva que utilizam o 

Sistema FM, equipamento disponibilizado aos participantes do projeto pela rede e que proporciona 

ao discente a melhor compreensão da fala do docente. Esse relato visa apresentar a metodologia, o 

desenvolvimento e os primeiros resultados desse projeto, que tem como referencial teórico os estudos 

referentes à avaliação formativa. O SESI-SP acredita que todo estudante possui potencialidades e é 

capaz de aprender, cabendo à escola fornecer as oportunidades para que as competências e habilidades 

individuais sejam desenvolvidas. Com base em Hadji (2001), o SESI-SP entende que a avaliação 

formativa é aquela que ao cercar-se de todos os meios e procedimentos possíveis para apreciar o 

desenvolvimento e intervir no processo de ensino e aprendizagem do estudante, o faz sob um desejo 

ímpar: o da inclusão. Por meio de etapas preestabelecidas, analisam-se as competências linguísticas 

dos estudantes envolvidos, entendendo ser a Língua Portuguesa essencial para a construção da 

interação comunicativa para esses alunos. Optou-se pelo trabalho com portfólio e com a produção 

textual como instrumentos avaliativos, pensando-se em estratégias que “iluminassem o rosto e 

concedessem voz” aos participantes. A realização desse projeto, que envolveu não só pesquisa, mas 

também formação continuada de coordenadores pedagógicos, coleta e análise de produções docentes 

e discentes, já apresenta os seguintes resultados: a concretização do papel fundamental do 

coordenador pedagógico como gestor e formador de sua equipe docente, a ampliação do significado 

do papel e da atuação de docentes na sala de aula; e a consciência de que os estudantes são os reais 

protagonistas do processo avaliativo. Almeja-se, por meio desses resultados, vencer um dos maiores 

desafios da inclusão: garantir a permanência de estudantes com necessidades educacionais especiais 

na escola, assegurando-lhes uma educação de qualidade, num contexto de aprendizado efetivo. 
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