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OBJETIVOS:      

• Entender e ampliar o conceito de processos avaliativos como 

indícios e a relação com o planejamento escolar; 

•  Desmitificar o reducionismo da avaliação apenas ao 

instrumento prova e à ideia de medida; 

•  Estudar e utilizar outros instrumentos avaliativos para 

possibilitar que o conhecimento tácito, valores e cultura dos sujeitos 

aprendentes se manifestem; 

•  Compreender e conscientizar a importância do feedback 

avaliativo, da avaliação informal e como podem despertar 

aprendizagens ou aversão nos sujeitos aprendendes; 

•  Refletir e discutir sobre processos avaliativos na Educação 

Infantil; 

•  Estudar e entender como a Neurociência explica o 

comportamento do cérebro durante processos avaliativos; 

•  Levar em consideração a pessoalidade e as características da 

comunidade discente ao propor uma avaliação; 

•  Verificar o papel das metodologias ativas nos processos de 

aprendizagem e como avaliá-las; 

•  Compreender a avaliação no contexto da inclusão; 

•  Entender o conceito de avaliação proposto pela BNCC; 

•  Analisar o papel das avaliações externas na escola e o impacto 

da identidade docente; 

•  Discutir e aprimorar processos avaliativos que verifiquem o 

desenvolvimento das Competências Socioemocionais; 
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PÚBLICO-ALVO:        

Direcionado aos graduados e/ou pós-graduados nas diversas áreas 

ligadas à Educação e demais profissionais portadores de diploma de 

curso superior devidamente credenciado, que pretendam se 

aprofundar nos assuntos ligados a Avaliação, para trabalhar de forma 

crítica, ética e reflexiva, em prol de uma educação de qualidade para 

todos os cidadãos e do bem-estar da sociedade como um todo. 

 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

As aulas serão dialogadas, expositivas e/ou seminários, para que o 

aluno vivencie as interações professor-aluno / aluno-aluno, 

refletindo a prática profissional. 

• Preparação prévia para as aulas   

• Estudos de Caso; 

• Aulas expositivas; 

• Discussões e debates em sala de aula; 

• Palestras;  

• Socialização de Trabalhos 
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências, e seus impactos 

na Educação; Estudo das ferramentas prospectiva e timelines (linha do 

tempo) de futuro; Como a Educação está e continuará sendo 

transformada pelas novas tecnologias e o perfil das novas gerações; 

Metodologias e recursos motivacionais adequados à nova realidade 

geracional; Como serão as profissões e a Educação no futuro; 

Metodologias de Pesquisa de Tendências: o CoolHunting na Educação; 

Mapa de Tendências comportamentais e seleção de Tendências 

relevantes; As Tendências na Educação; Trendslator e Insights de 

aplicação; Construção de cenários para a educação; 

 

PLANEJAMENTO DE ENSINO E AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM  

Definição de Planejamento, Plano e Projeto; Níveis e etapas de 

Planejamentos; Conceito de Planejamento Ativo e Flexível; A 

importância dos Projetos (pessoas e escolas sem projetos estão 

condenadas ao reducionismo); Avaliação e Planejamento - processos  
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indissociáveis; Concepções sobre Avaliações das Aprendizagens; Tipos 

de avaliações; Diferença entre avaliação e exame; Como avaliar em 

um cenário de Inteligências Múltiplas?; A importância de variar os 

instrumentos avaliativos com a finalidade de trazer o conhecimento 

tácito à tona; 

 

AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 

A BNCC e a flexibilização dos currículos; A importância dos projetos no 

ajuste dos centros de interesse da escola e do estudante; A 

competência do professor em mapear relevâncias e avaliar no processo 

de ensino e aprendizagem;  

 

NEUROCIÊNCIA E AVALIAÇÃO 

Bases Neurológicas da Aprendizagem; Como o cérebro aprende?; 

Quais procedimentos metodológicos podem significar e constituir a 

rede de conhecimento; Memória temporária e definitiva: a importância 

do protagonismo dos estudantes na signifcação do conteúdo; O 

estímulo, a relação professor-aluno, observação e avaliação processual  
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como fatores fundamentais para o desenvolvimento das 

aprendizagens;                                         

 

AVALIAÇÃO E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

Como avaliar as competências socioemocionais?; Avaliação por Rubrica 

- o que é? Para que serve?; Como desmistificar a cultura da nota? Um 

estudante que vai bem em uma prova  significa que aprendeu?; Um 

estudante que passa em primeiro em um exame de vestibular e não 

desenvolveu outras habilidades  será bem sucedido?; 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Como avaliar na educação infantil sem o instrumento prova?; A 

importância do olhar sensível e mediador do professor no processo 

avaliativo; O registro e semanário das crianças, qual a importância?; 

Como a criança desenvolve, autoavalia e constitui conhecimentos?; 

Avaliação mediadora e educação infantil; Atividades avaliativas que 

promovem aprendizagens e fortalecem o mecanismo de autoeficácia 

das crianças; 
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AVALIAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO 

Concepções de avaliações; Princípios e pressupostos, funções, 

características e modalidades da avaliação; O tempo de aprendizagem 

do aluno e processos avaliativos; A avaliação do processo de ensino e 

de aprendizagem na fase da alfabetização; Relações essenciais entre 

conteúdos, procedimentos de ensino e avaliação; Propostas 

alternativas de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 

na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA. 

 

AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Formei, e agora?; As formações iniciais e continuadas preparam os 

professores para avaliar?; Quais práticas avaliativas são realizadas 

nesses cursos?; O que dizem as políticas públicas de formação de 

professores sobre processos avaliativos?; A importância das reuniões 

pedagógicas (como espaços de formação) para diminuir o mal estar 

docente e a solidão nas práticas das avaliativas; O impacto das 

avaliações externas (IDEB, SARESP, PROVINHA BRASIL, ENEM) no 

trabalho e na identidade docente; Discussões sobre a formação do 

formador de professores;                          
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AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS ATIVAS 

Avaliação do uso de metodologias ativas - a importância do 

planejamento e de se ampliar os instrumentos avaliativos; Storytelling, 

Design de Thinking, Sala de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada em 

Problemas e Projetos, Perguntação e suas contribuições nas 

aprendizagens por meio do estímulo à criatividade e competência do 

professor na variação de instrumentos avaliativos;  
 

AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - AVALIAÇÃO NO 

CONTEXTO DA INCLUSÃO 

Avaliação: aspectos conceituais; Importância e objetivos da avaliação 

da aprendizagem no contexto da inclusão; Características, tarefas e 

etapas da avaliação educacional/institucional; Instrumentos de 

avaliação; Adaptações avaliativas para atendimento de pessoas com 

deficiência; Simulação e desenvolvimento de avaliações inclusivas;  

 

AVALIAÇÃO E DISCIPLINAS ESCOLARES: AMPLIANDO OS 

ESPECTROS 



  

Processos avaliativos nas disciplinas de Exatas (Matemática, Física e 

Química): há apenas uma resposta correta?; Avaliação no contexto:  
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quando as áreas Humanas, Biológicas e Exatas conversam; A 

importância de variar os instrumentos avaliativos de forma a 

considerar o sujeito aprendente como um ser bio-psico-social e não 

uma nota ambulante;  

 

AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA, 

CAMPO E EJA 

Como são os processos avaliativos na educação Indígena, 

Quilombola, Campo e EJA?; A Unicamp e o Vestibular Indígena; 

Outras formas de acesso ao ensino superior; Qual o caminho 

percorrido por integrantes desses grupos após ingressarem na 

universidade?; Quais perspectivas de trabalho possuem esses 

integrantes após uma formação inicial com processos avaliativos 

tão diversos de suas culturas?; 
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PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de 

competências; Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e 

de Gestão; As competências que mais impactam a carreira em 

Educação; A avaliação 360° de competências; Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira; 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Opções: 

 

1) Narrativa: Apresentar uma narrativa da trajetória enquanto aluno, 

como eram os processos avaliativos e hoje, enquanto professor, o que 

mudou?  

 

2) Produção de Vídeo e/ ou documentário por meio de entrevistas da 

Educação Básica ou Superior de quais são as impressões que os 

sujeitos aprendentes têm sobre as avaliações. Analisar essa produção 

com base nas aprendizagens e vivências do curso 
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3) Produção de Artigo Científico relacionado ao tema – Avaliação da 

Aprendizagem 

 

 

OBS: Essas sugestões não excluem a possibilidade de alguma outra 

forma de trabalho apresentada pelo estudante que seja pertinente ao 

tema e tenha relação com o objeto de estudo e a prática docente.            

 



  

 


