MÓDULO V – AVALIAÇÃO (DIAGNÓSTICO)
1- Objetivo da atividade – A partir do Pré-projeto apresentado e, considerando a
temática do Curso e o principio da Construção Coletiva, fazer um re-conhecimento da
realidade local, mediante a elaboração de um Diagnóstico, tendo em vista esta etapa da
construção do Projeto de Intervenção Local – PIL.

2- Orientações para realização da atividade
Considerando o Pré-Projeto que você apresentou ao inscrever-se no Curso, as
discussões, estudos e aprendizagens realizadas nos Módulos de I a IV, você deverá
retomar o seu Pré-Projeto e re-visitar essa realidade, ou seja, colocar um “novo olhar”,
mediante a coleta de dados e informações relevantes para a elaboração de um
Diagnóstico. Esse Diagnóstico orientará a retomada do seu Pré-Projeto inicial para a reelaboração do seu Projeto de Intervenção-PIL.
Essa atividade Diagnóstico Sócio-Participativo poderá ser realizada individualmente
ou em grupo de alunos (as) da mesma instituição, que irão trabalhar em torno do mesmo
Projeto de Intervenção Local – PIL.
A seguir, você contará com um roteiro orientador para desenvolvimento da atividade.
3- Roteiro Básico
3.1- Identificação autor (es)
a) Nome (s)
b) Endereço Postal completo
c) Telefone
d) e-mail
3.2- Caracterização da Instituição
a) Nome
b) Localização
c) Quadro institucional (descrever o tipo de instituição: secretaria de educação,
escola ).
d) Histórico (histórico resumido da instituição: origem e atualidade; finalidades
e objetivos; principais ações político-pedagógicas; abrangência geográfica das ações)

e) características básicas do público-alvo (caracterizar, sucintamente, os
principais destinatários das ações de educação da instituição).

3.3- Identificação do Problema - descrever o (s) principal (ais) problema (s)
identificado(s) na realidade e que demanda(m) uma intervenção local, apresentando
dados e informações relativas ao problema, entre outros:
a) atores sociais envolvidos no problema;
b) conflitos e/ou confrontos na localidade em função do problema;
c) parceiros na busca de soluções;
d) políticas públicas voltadas para o problema identificado.
4- Envio da atividade
A atividade – Diagnóstico Sócio Participativo, deverá ser disponibilizada no Tópico
criado para essa finalidade.

5- Avaliações da Atividade
O Diagnóstico Sócio Participativo, atividade solicitada, será avaliada numa dupla
perspectiva:
- Realização de discussões no Fórum, considerando o conteúdo do Módulo, tendo como
eixo condutor a construção coletiva e aprendizagem colaborativa (50 pontos);
- Apresentação do Diagnóstico Sócio Participativo (50 pontos).

