Master 2021

AVALIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS
APRENDIZAGENS:
MÚLTIPLOS OLHARES E
RECURSOS

EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO
O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 com a
missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada de
professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro e
exclusivo e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na Educação.
O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e reúne
um

time

de

professores

de

alto

nível, apaixonados

por

Educação

e,

principalmente, por Inovação na Educação. O nosso propósito é o de ajudar a
transformar o nosso país através da Educação, formando o Educador do futuro,
com perfil ousado, inovador e atento ao futuro e às tendências.
Alguns dos nossos diferenciais:
• O Primeiro Instituto de Educação do Brasil 100% dedicado a Futuro,
Tendências e Inovação;
• Amplo ecossistema de inovação na educação: escola, consultoria, editora,
eventos e missões;
• Disciplinas exclusivas em todas as suas pós-graduações: Futuro e
Tendências na Educação e Planejamento de Carreira.

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES
“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar
tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será
transformadora para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso país
se não for através da Educação”

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes
livros em Educação:

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais
de 30 anos de experiência em empresas de diversos
setores, nacionalidades e portes, sendo os últimos 20
anos em Educação. De todo esse tempo, 80% foram
dedicados a startups. Desde 2006, possui um estudo
formal

sobre

planejamento

de

carreira

e

desenvolvimento de competências, estudo que já foi capa da
Você S/A em março de 2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e
Competências (2014) e Tempo de Compartilhar (2018). É também coautor de
três livros em Educação - Métodos de Ensino para Nativos Digitais (2011),
Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do livro de
estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a edição em
2019). Começou sua carreira como professor particular aos 16 anos e é um
apaixonado por Educação.

CURSO

AVALIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS
APRENDIZAGENS
CORPO DOCENTE
Profª Debora Corigliano
Prof. Rodrigo Serra

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
24 h/a divididas em:
16 h/a ao vivo e online (4 aulas)
08 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas

DATAS DAS AULAS:
16 de outubro (sábado);
30 de outubro (sábado).

INVESTIMENTO:
À vista R$ 192,00
2 parcelas de R$ 96,00 ou,
3 parcelas de R$ 64,00.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS:


Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%.



Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% (consultar
site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto).



Desconto de 10% para ex-alunos.

Obs: Os descontos acima não são cumulativos.

CURSO

Avaliação para o desenvolvimento
das Aprendizagens: Múltiplos
Olhares e Recursos
“Avaliar para conhecer, examinar para excluir”
J.M.A. Méndez

OBJETIVOS:
O objetivo desse curso Master é abordar dois temas importantes para a nova
estrutura da educação: Aprendizagem e Avaliação. Essas duas abordagens
permeiam o processo educacional atual e precisam ser vistas com olhos
especialistas para que a qualidade de ambas seja realmente validada no
contexto escolar.


Entender o processo de aprendizagem além do conteúdo escolar.



Metacognição (aprender a aprender)



O papel do professor na aprendizagem



Funções Cognitivas da Aprendizagem



Funções Executivas



Compreender a diferença entre Avaliação e Instrumentos Avaliativos



Entender a avaliação como meio e não um fim classificatório e
excludente.



Destacar a importância do olhar sensível e mediador do professor no
processo avaliativo.



Compreender e conscientizar sobre a importância do feedback
avaliativo, avaliação informal e como podem colaborar para o
desenvolvimento

das

aprendizagens

ou

aversão

dos

sujeitos

aprendentes.



Conhecer e apropriar-se de instrumentos avaliativos que possibilitem
o desenvolvimento do conhecimento tácito, valores e cultura dos
estudantes.

PÚBLICO ALVO:
Professores,

Equipe

gestora

da

escola,

coordenadores,

psicólogos,

psicopedagogos e fonoaudiólogos.

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O
presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas
metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição de protagonista
do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e
monótonas. O IBFE desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado
de Método 3. Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação
teórica, Aplicação prática e Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas
são planejadas de forma a proporcionar uma experiência completa de
aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado para
aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática
e aplicada, que busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua
formação.

AGENDA DE AULAS
AULA

TÓPICOS ABORDADOS

PROFESSOR

DATA

1

Aprendizagem: Funções Cognitivas:
Memória,
linguagem,
atenção,
praxia, gnosia e pensamento.
Como o cérebro aprende.

Debora Corigliano

16/10

2

Metacognição e Funções Executivas

Debora Corigliano

16/10

3

Avaliação
das/para
as
Aprendizagens:
Concepções,
Recursos,
Avaliação
Formativa,
Somativa, Autoavaliação, Rubrica,
Informal e na Educação Infantil.

Rodrigo Serra

30/10

4

A avaliação como meio e não fim; A
importância do Feedback Avaliativo e
o papel do Professor; Avaliação e
desenvolvimento das Aprendizagens

Rodrigo Serra

30/10

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO
AULA 1 – O caminho da aprendizagem: Os 5 sentidos e o cérebro do
aprendiz. Funções Cognitivas: quais habilidades podemos treinar em sala de
aula, para que a aprendizagem aconteça de forma eficaz.
Tipos de memória, atenção, linguagem, pensamento, praxia e gnosia.
Estratégias para aprendizagem.
AULA 2 – Funções Executivas: O que é e como podemos treinar essas
habilidades de aprendizagem em sala de aula.
Metacognição (aprender a aprender). Técnicas de estudo.
AULA 3 – Dados, Informações, Conhecimento, Inteligências; Concepções
sobre avaliação das aprendizagens: Formativa, Somativa, Autoavaliação,
Rubrica, Informal. Diferença entre Avaliação e Instrumento Avaliativo.
Avaliação como indício e não como medida.
AULA 4 – A avaliação como meio e não fim; A importância do Feedback
Avaliativo e o papel do Professor; Avaliação e desenvolvimento das
Aprendizagens.

PROFESSORES
Debora Corigliano
Neuropsicopedagoga,

Pós-graduada

em

Psicopedagogia Clínica e Institucional e em
Neurociência
Professora

da

Educação

no

Psicopedagogia,

IBFE

nos

Inovação

Docência

do

Ensino

Particular

para

(pelo

cursos

na

Educação

Superior.

atendimento

IBFE).

na

de
e

Consultório
área

da

Psicopedagogia e Orientação Familiar. Assessoria Pedagógica em escolas
particulares. Autora do livro Orientando Pais, Educando Filhos" pela editora
Autores Associados. Idealizadora e tutora no EAD "Pais e filhos, uma
parceria de sucesso" pela Rede Séc. XXI e apresentação diária na Rádio
Brasil, no programa Estação Brasil, falando sobre orientação familiar. Possui
um canal no Youtube “Orientando Pais, Educando Filhos” com vídeos sobre
orientação para pais e educadores.

Rodrigo Serra
Doutorando em Educação pela UNICAMP/FE, Mestre
em Educação pela UFSCar, linha de pesquisa Formação
de Professores.
É professor da Pós-Graduação em Avaliação da
Aprendizagem

-

IBFE/UNITÀ.

Professor

da

Especialização em Neuroaprendizagem: Neurociência,
Metodologias e Tecnologias da PUC-Campinas.
Professor e coordenador de Matemática há 20 anos no Ensino Médio e autor
de capítulos de livro didático para Oxford University Press e membro do
PSIEM-GEPEMAI (Psicologia da Educação Matemática e Formação de
Professores - UNICAMP/ FE).
Formador de Professor, palestrante e consultor pedagógico na área de
Planejamento

de

Ensino,

Avaliação

das

Aprendizagens,

Financeira, Planejamento de Carreira e Educação Matemática.

Educação

