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Avaliação: de que depende
a aprendizagem?
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Experiência e Desafio na Docência
Transformadora



Repensar cursos e sessões
de aulas considerando o
planejamento reverso. 

Definir metas, evidências e
situações de aprendizagem

coerentes, organizadas,
eficazes e reversas. 

Avaliar, heteroavailar,
coavaliar, autovaliar

1.

2.

3.

 

Objetivos

 



Então? O que você trouxe para nós?

De onde você vai partir?

Aonde você quer chegar?

Como você se sente?



Ientificar os resultados desejados
Metas de aprendizagem a serem alcançadas no curso e na
aula.
Ponto de partida e chegada do processo
Deve atingir a todos os alunosOS 3 MOMENTOS

PARA SE PENSAR
O CURSO DE
MANEIRA
REVERSA

Determinar evidências aceitáveis
As evidências demonstrama eficácia das estratégias
escolhidas.
Devem englobar todos os aprendizados estabelecidos e em
termos de profumdidade com o nível determinado para
formação.

Planejar as experiências de ensino e
aprendizagem
Agora o conteúdo é organizado e o mais importante é
definido.



IDENTIFICAR OS
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

1.Que conhecimentos os alunos
devem dominar/demonstrar ao
finalizar o curso?
2.Que perguntas eles devem ser
capazes de responder? Que
problemas solucionar?
3.Que ideias são capazes de
compreender?
4. Que competências o curso
ajuda a desenvolver?



PERGUNTAR SEMPRE

COMPETÊNCIAS

Perguntar ou gerar ideias sobre questões essenciais  da vida, da sociedade, do mundo
é uma estratégia fundamental para dar sentido à criação de novas visões, desde o
método socrático até as perguntas que orientam qualquer processo de pesquisa atual.



Essa tendência incentiva  os
professores a guiarem a formação
com base em questões essenciais,
desafiando seus alunos a organizarem
a aprendizagem em torno de grandes
ideias ou eixos de conhecimento. 
As perguntas permitem conduzir a
formação e o ensino em vários níveis,
engajando os alunos para que
descubram as ideias relevantes a
serem respondiodas.



Relacionadas ao
curso, as perguntas

possuem função
tripla:

1.Comtemplar o perfil do
aluno no momento da

realização do curso tanto
quanto sua formação

anterior, atual e futura

2.facilitar a coerência
entre as fases de

planejamento,
desenvolvimento e

avaliação das
experiências de ensino

aprendizagem.

3. permitir que os alunos
vejam os objetivos do
curso refletidos na sua
própria atividade
profissional.



AS PERGUNTAS
DEVEM:

- Ser concisa

- Exigir mais
reflexão que
memória

- Ser direta e evitar
ambiguidade

 

-  Ser adaptada à
pessoa, à

circunstância e ao
meio

- Evitar resposta
curta, como sim ou
não

- Excluir qualquer
pista ou indicador

de resposta

- Refletir um
propósito claro,

referir-se aos
objetivos do
programa

- Deve ser
desenvolvida em
torno das ideias-

chave.

- Evitar a forma
negativa

 



AGORA É COM
VOCÊ!!

Pense no seu plano de curso, nos seus objetivos de
aprendizagem e, claro, nos resultados a que quer chegar.

Agora pense que pergunta responderia a um de seus
objetivos, tendo visualizado o resultado.



DETERMINAR EVIDÊNCIAS
ACEITÁVEIS

Os processos formais de ensino e aprendizagem precisam justificar como e em
que nível certas metas de formação são alcançadas. No entanto, antes disso é

necessário definir quais serão as evidências ou suportes que permitem alcançar
essas metas da maneira mais consistente possível. 



·

Quais são os critérios de seleção das evidências?

Quais exemplos de evidências podemos visualizar?

Que tipo de evidências podemos produzir?



 
 

A avaliação é um “processo sistemático de
busca de evidências para a formulação de
juízos de valor que orientem a tomada de

decisões”. 
Portanto, as evidências são elementos

importantes nesse processo. Trata-se de uma
certeza ou prova determinante dentro de um

processo de ensino e aprendizagem que mede
seu sucesso. As evidências devem ser
produzidas pelos alunos, de maneira

individual ou colaborativa, a partir de pautas
ou especificações orientadoras previamente

estabelecidas pelo professor e de acordo com
todo o processo.

 



AGORA É COM
VOCÊ!!

A seleção das evidências é um processo relevante e deve levar
em consideração cinco critérios de qualidade: coerência,

autenticidade, suficiência, desafio e articulação.
Que evidências vão responder a pergunta que você formulou ?



PLANEJAR AS EXPERIÊNCIAS
DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Como uma sessão de aula focada no aprendizado do aluno deve
ser estrategicamente organizada?



COMO
ORGANIZAR
UMA AULA
EFICAZ?

Uma sessão de aula deve
considerar a organização de um

processo eficaz de ensino e
aprendizagem. Dois elementos

principais devem ser considerados:
o que o professor deve fazer para
ensinar e o que o aluno deve fazer
para aprender. A execução desses

elementos se baseia na
organização, metodologia ou

estratégia selecionada para atingir
os resultados preestabelecidos.



Cinco critérios considerados na gestão de uma aula eficaz

Manter um relaçaõ cordial, inclusiva e íntegra com os
alunos

Indicar os pontos importantes da sequência e da
metodologia esolhida

Promover um ambiente desafiador e positivo para a
aprendizagem

Gerar espaços eficazes de interação e colaboração entre
colegas  e equipe docente

Utilizar ferramentas tecnológias para a gestão e a
aprendizagem



AGORA É COM VOCÊ!!

Agora vamos juntar tudo o que aprendemos até agora:
-volte à pergunta que você gerou
-retome as evidências que vão justificar os processos
-que estratégias você vai usar para gerir os processos?





Como é possível definir metas e
estratégias de aprendizagem?



1. Pensar de
forma lógica

sobre o processo
de formação do

aluno

3. Promover a
compreensão
profunda.

As seis
dimensões da
compreensão
abrangem as

capacidades de:

explicar,
interpretar,

aplicar, mudar a
perspectiva, ter

empatia e
autoavaliar.

4. Planejar a
partir dos
resultados

6. Revisar e
avaliar

continuamente o
processo.

As revisões
periódicas  com
os padrões de
coerência do
planejamento

reverso,

melhoram a
qualidade

curricular e a
eficácia da

aprendizagem.

2. Dar sentido ao
processo.

Colocar em
prática seus

conhecimentos
em contextos
relevantes.

5. Conduzir um
ensino ativo e
comprometido

7. Melhorar de maneira contínua o processo de
aprendizagem

A que
perguntas

fundamentais
relacionadas
à disciplina e
à profissão o
curso deve
responder

para motivar
os alunos?



Identificar os resultados 
de 

aprendizagem Determinar evidências
aceitáveis

Planejar as experiêcias
de 

aprendizagemBig question
 

Big idea Diferentes tipos
de

avaliação Eventos 
de 

aprendizagem

Planejamento reverso



Resultados de aprendizagem e competências
 



OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
DESCREVEM O QUE É ESPERADO

QUE OS ALUNOS SAIBAM,
ENTENDAM OU SEJAM CAPAZES DE
DEMONSTRAR NO FINAL DE UM
MÓDULO OU PROGRAMA. JÁ AS
COMPETÊNCIAS RECEBEM UM
SIGNIFICADO MAIS HOLÍSTICO,

ENVOLVENDO TODA FORMAÇÃO. 



As competências precisam ser demonstradas de
maneira total e não parcial, diferentemente dos

resultados de aprendizagem, já que são colocadas
dentro do processo (Jenkins e Unwin, 1996).

 



AVALIAR
 

HETEROAVALIAR:  papel assumido pelo docente
 

COAVALIAR: o sujeito da avaliação é avaliado
por seus pares e também os avalia

 
AUTOAVALIAR: o sujeito da avaliação avalia a si

mesmo



 

Quem é nosso aluno?

Qual seu nível de maturidade?

Que experiências de vida ele traz?

Quais são suas expectativas?
Quais são seus medos?
O que esperamos dele?

O que ele espera de nós?



Quais são as causas da ansiedade em um aluno adulto?

E como ela impacta seu processo de aprendizagem?

E o que a avaliação tem a ver com isso?



O perfil desejado para os alunos formados
abrange as competências que direcionam toda a
capacitação, não apenas às temporalidades das
atividades curriculares (Jessup, 1991), como é o

caso dos resultados de aprendizagem.
 



A partir das competências são definidos os
conteúdos e resultados de aprendizagem do

plano de estudos. Um indivíduo não se considera
competente a menos que tenha completado o

programa de aprendizagem (Harrison e Mitchell,
2006).

 



As competências, em termos de aprendizagem, são
domínios integrados utilizados em um determinado

contexto para resolver com sucesso demandas
complexas (Rychen e Salganik, 2002).



E então? Como você está se sentindo?
 

O que você vai deixar aqui?
 

O que você vai levar daqui?



"Se ensinarmos os alunos de hoje como ensinamos os de
ontem, roubamos deles o amanhã."

John Dewey

 

Muito obrigada!


