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  Falando nisso...                                       Marga Carvalho 
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Em nossa Reunião Pedagógica do dia 03/05, iniciamos um estudo sobre 

Avaliação e suas três funções: diagnóstica, formativa e somativa. Nesta 

edição trago alguns subsídios a partir do livro 50 Técnicas de Avaliação 

Formativa, de Silva e Lopes (2012). 
 

O processo de avaliação formativa monitora o que acontece no dia 
a dia da sala de aula, com base em 3 questões principais: 
  
Para onde vou? 
Onde estou agora? 
Qual(is) a(s) estratégia(s) que pode(m) me ajudar a chegar onde 
preciso (como posso atenuar/preencher a lacuna)? 
  
Estas questões orientam tudo o que o professor faz, tudo que o 
aluno faz e tudo que professores e alunos fazem juntos. 
Conseguir dar-lhes resposta implica um processo contínuo que 
contempla também três aspectos que, por sua vez, constituem a 
essência de uma avaliação formativa de qualidade: 
 
A definição de metas de aprendizagem a atingir na próxima 
etapa de aprendizagem; 
Avaliar os níveis atuais de compreensão dos alunos relativos às 
mesmas; 
Trabalhar estrategicamente para reduzir a distância 
diagnosticada. 
Sempre que as metas pretendidas são atingidas, novas são 
definidas e o processo reinicia-se. 
  
Uma das 50 técnicas de avaliação formativa sugerida no livro é 

a: “VERIFICAÇÃO PARA-BRISAS”: 
  
Descrição: Técnica simples,  usada para pôr o aluno a verificar sua 
própria compreensão de um conceito ensinado apenas numa aula. 
  
Como funciona: usando a analogia de um para-brisas, os alunos 
decidem qual das seguintes frases melhor descreve o que sabem 
sobre um conceito que acabaram de aprender: 

Um dos maiores dilemas do professor tem sido encontrar 

formas de motivar os educandos para obter maior 

interesse e envolvimento com os conteúdos e atividades 

práticas. As possíveis causas pelo perceptível e manifesto 

desinteresse se originam de diferentes fontes, porém, cabe 

ao professor a árdua tarefa de amenizá-las.  

Umas das alternativas que encontrei ao longo de praticamente 
duas décadas de exercício da docência, tem sido aliar os conteúdos 
da unidade curricular com atividades extraclasse, tais como visitas 
técnicas e aplicação de conteúdos na realidade ou contexto 
profissional por meio de trabalhos extraclasse. Trata-se, 
certamente, de atividades que também contribuem para promover 
a interdisciplinaridade.  
Especificamente no curso técnico em Agroindústria, tenho 
realizado visitas técnicas com o objetivo de conhecer 
experiências de desenvolvimento de pequenas agroindústrias e 
turismo rural.  
Os alunos participam na indicação dos locais que serão visitados 
e no registro de aspectos observados mediante roteiro 
preestabelecido. 
 A partir das observações realizadas e dos conteúdos ministrados 
em aula, desenvolvo com eles um roteiro turístico regional que 
também contemple atrativos constituídos por pequenas 
agroindústrias localizadas no meio rural.  
Frequentemente, aproveito para incluir a visitação a 
empreendimentos que se constituíram a partir da prática do 
associativismo.  
Outra atividade importante, aliada às visitas técnicas, é a 
organização de encontros no auditório do campus com os 
empresários e gestores responsáveis pelos empreendimentos 
visitados.  
Nesta oportunidade são apresentados os cases de sucesso ou 
mesmo experiências negativas vivenciadas que resultaram em 
aprendizado voltado à gestão e desenvolvimento das 
agroindústrias regionais.  
Apesar das dificuldades, a articulação dos conteúdos curriculares 
com atividades externas tem-se mostrado uma boa estratégia para 
obter um maior engajamento dos alunos. Planejar estas atividades 
com o colegiado do curso, pode ser uma alternativa para melhorar 
sua formação profissional.   

 
 Fala professor!                                       Cherilo Dalbosco 
                    

Avaliação Formativa 

Os alunos confeccionam pequenos cartões com as três frases. 
Quando o professor os questiona sobre a compreensão de um 
determinado conceito, cada aluno escolhe o cartão com a frase 
que melhor corresponde à sua situação e, em seguida, levanta-o 
para que o professor possa rapidamente verificar. 
  

Finalidade: verificar a compreensão de conceitos. Responsabilizar 
os alunos pela sua aprendizagem. 
  

Como informa o ensino: esta técnica fornece feedback de uma 
forma rápida e imediata ao professor sobre as dificuldades que os 
alunos estão sentindo. Permite esclarecer qualquer dúvida de 
imediato, evitando que os alunos acumulem dificuldades que 
podem originar falhas mais profundas na compreensão e 
comprometer aprendizagens subsequentes. 
 

SILVA, Helena S. LOPES, J. 50 Técnicas de Avaliação Formativa.  Portugal: Ed. 
Lidel, 2012. 

Limpo: Eu sei! Eu compreendi completamente o conceito. 

Respingado: Eu entendo a maior parte, mas algumas coisas ainda 
não estão claras. 

Enlameado/Sujo: Eu não entendi nada. 
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Portanto, compreendemos que a avaliação não pode ser 
vista como a solução em si dos problemas enfrentados para 
promover o desenvolvimento e aprendizagem 
“satisfatórios” dos alunos, no entanto, quando aplicada 
adequadamente, torna-se uma possibilidade de revelar 
como ocorrem os processos de apropriação e construção de 
conceitos científicos pelos educandos, bem como contribui 
para o desenvolvimento de ações e práticas que favorecem 
a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades 
educativas especiais.  
 

Distribuição Gratuita 

Produção: DEPE/Núcleo Pedagógico 

 

Enquanto isso...                                  Cleverson Rachadel                 

No divã!                                                     Aline Pickler 

A SALA DE AULA INVERTIDA é uma das chamadas metodologias 
ativas, aquelas que estimulam os alunos a abordar questões práticas da 
área do conhecimento em foco. São denominadas “ativas” por 
demandar dos estudantes reflexões e ações para solucionar problemas 
concretos. Essa abordagem demonstra aos alunos a importância dos 
conhecimentos que recebem para suas vidas e profissões e tornam as 
aulas mais estimulantes, interessantes e desafiadoras. 
1. Na sala de aula invertida, os alunos estudam antes de irem para a 

aula e fazem exercícios e atividades quando estão na escola 
acompanhados pelo professor.  

2. A primeira etapa pode ser realizada com suporte de livros 
didáticos, textos, resumos, artigos, vídeos, sites, blogs, 
plataformas digitais, CDs, DVDs, redes sociais, entre tantos outros 
recursos que sirvam para que o estudante acesse o conhecimento 
necessário para a(s) próxima(s) aula(s).  

3. Os materiais estudados são preparados previamente pelo 
professor, mas os alunos podem buscar aprofundar e diversificar 
suas próprias pesquisas. 

Portanto, o professor terá papel diferente: ao invés de se concentrar 
principalmente em transmitir informações, ele apresentará questões e 
situações a serem solucionadas.  
Caso o aluno precise de suporte, o professor está disponível para 
auxiliar, orientando, discutindo e tirando dúvidas. Dessa forma, seu 
papel de mediador fica explícito, enquanto que seus alunos saem da 
passividade e passam a agir, debater, reler e raciocinar para encontrar 
respostas. O estímulo à criatividade também caracteriza esse modelo 
de trabalho. 
Saiba mais: livro Sala de Aula Invertida – uma metodologia ativa de 
aprendizagem, de Jonathan Bergmann e Aron Sams, Ed. LTC. No site porvir.org é 
possível conhecer mais detalhes clicando em “metodologias” no alto da 
página. 

 

As causas da exclusão dos estudantes das escolas são tão complexas 
quanto a própria desigualdade brasileira. Enquanto as políticas 
públicas têm se mostrado eficientes na universalização das vagas, 
vários fatores continuam a afastar crianças e adolescentes de seu 
lugar de direito, a escola, com educação pública, gratuita e de 
qualidade. 
A escola deve oferecer estímulo e apoio para que os jovens 
continuem a estudar: 
Além das políticas de assistência estudantil, os educadores podem 
incentivar os jovens a sonhar e a serem empreendedores, conversar 
sobre oportunidades e melhor qualidade de vida, contribuir para 
que os estudantes se desafiem e sejam protagonistas. 
A discriminação social, étnica, racial e de gênero, envolvendo 
humilhações e agressões no ambiente escolar ainda é uma prática 
invisível, torná-las públicas através do diálogo, incentivando as 
denúncias, falando abertamente sobre o tema com os estudantes, 
ainda é a melhor forma de inibir práticas que oprimem, adoecem, e 
podem causar a evasão e a repetência escolar. 
Buscar apoio do trabalho profissional interdisciplinar na escola 
pode ser o aporte necessário para que o trabalho em sala de aula 
alcance seus objetivos. Ensinar a todos, nas suas diferentes situações, 
é possível! 
O insucesso na escola pode ser reflexo de problemas na convivência 
familiar do estudante. Abusos sexuais, agressões, violência doméstica 
e abuso de drogas ou álcool são fatores que favorecem a 
desmotivação com o ambiente escolar e a segregação do aluno. É 
necessária a observação atenta dos educadores, o conhecimento 
sobre abordagens diante desses fatos e a indicação do atendimento 
especializado.  

Escola: espaço de apoio                               Adriana Schmitt                 

Avaliação de alunos com necessidades 
educacionais especiais 

Você sabia que... 

O Projeto Eco visa compartilhar experiências exitosas 

referente a melhores práticas de aprendizagem. Vários cursos 

estão com as inscrições abertas, dentre eles, destaco o de 
Necessidades Educativas Especiais. Como 

ensinar, como aprender?”. Este curso objetiva apresentar 

conhecimentos sobre a definição e operacionalização do 

conceito de Necessidades Educacionais Especiais e seu 

enquadramento no contexto escolar, familiar e na sociedade. 

Para saber mais, acesse: https://ecolearning.eu/# 

 A Educação Especial, como uma modalidade de educação 
escolar que perpassa todas as etapas e níveis de ensino, 
está definida nas Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica que regulamenta a garantia 
do direito de acesso e permanência dos alunos com 
necessidade educacionais  especiais  e orienta para a 
inclusão em classes comuns do sistema regular de ensino. 
A avaliação dentro da Educação Especial:  

Deve ter sempre a característica de 

processo, de um caminho e não de um 

lugar, porque implica numa sequência 

contínua e permanente de apreciações e de 

análises qualitativas, com enfoque 

compreensivo.  

Convém evitar as atitudes extremistas 

dos juízos de valor em termos de bom/mau, 

certo/errado, que descaracterizam os 

objetivos a serem alcançados.   

Sugestões de leitura sobre o tema: 
Livro: Desenvolvimento Psicológico e Educação: 
Transtornos de desenvolvimento e necessidades 
educativas especiais. Volume 3. 2º Edição. César Coll; Álvaro 
Marchesi; Jesus Palacios &   Colaboradores. Artmed:2004. 
Saberes e práticas da inclusão: avaliação para identificação 
das necessidades educacionais especiais. [2. ed.] / 
coordenação geral SEESP/MEC. - Brasília : MEC, Secretaria de 
Educação Especial, 2006. 92 p. (Série : Saberes e práticas da 
inclusão) 
Artigo: A avaliação da aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual em tempos de educação inclusiva. 
Disponível em 
http://www.cap.uerj.br/site/images/stories/noticias/1-
oliveira_e_pletsch.pdf 
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