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INTRODUÇÃO  

 

Tendo em vista que a carreira do professor de Administração 

apresenta características bem próprias, quando comparadas a de professores de 

outras áreas, sobretudo às Licenciaturas (MEDRADO, 2012), a presente Produção 

Técnica Educacional (PTE), na modalidade de atividade de extensão, se insere na 

temática da formação docente, com enfoque no Ensino Técnico de Administração, e 

se apresenta como proposta de contribuição para a melhoria na formação e 

capacitação pedagógica de professores atuantes no Ensino Profissional Técnico de 

Administração da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. 

De acordo com a resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (DCN), a formação de professores exigida para atuar nessa modalidade 

de ensino se dará, “[...] em cursos de graduação e programas de licenciatura ou 

outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação” (BRASIL, 2012, p. 12). 

      No art. 40, em seu parágrafo 2º, as DCN estabelecem ainda que, 

aos professores graduados não licenciados, em efetivo exercício da docência ou 

aprovados em concurso público, fica assegurado o direito de terem reconhecidos 

seus saberes profissionais em processos destinados à formação pedagógica ou à 

certificação da experiência docente, que poderão ser considerados equivalentes às 

licenciaturas. Entretanto, não esgota as possibilidades de qualificação profissional e 

desenvolvimento dos professores, competindo aos sistemas e instituições de ensino 

a organização e viabilização de ações destinadas à formação continuada desses 

professores.  

  Com relação ao Ensino Profissionalizante ou Técnico, que é o 

campo de aplicação desse Produto Educacional, o mínimo exigido para investidura 

no cargo de professor, é que profissional de Administração seja apenas graduado, 

ou seja, tenha o título de bacharel, para que exerça a função de professor (SOARES 

et al., 2015). 

  Especificamente para o Estado do Paraná, de acordo com o EDITAL 

Nº 11/2007 – GS/SEED, é obrigatório para efetivação no cargo, que durante o 

período de estágio probatório de três anos, o candidato aprovado no concurso para 

professor do quadro próprio do magistério apresente o Certificado de Conclusão do 
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Programa Especial de Formação Pedagógica, para comprovação de Licenciatura 

Plena específica na subárea de inscrição. 

  Considerando as exigências mínimas citadas, é comum que a 

maioria dos bacharéis em Administração, ao se formar, entre no mercado de 

trabalho atuando em uma empresa ou como profissional liberal. Entretanto, alguns 

resolvem ingressar na carreira docente, buscando uma colocação como professores, 

muitas vezes sem terem tido qualquer tipo de formação didático-pedagógica 

(SIGALA, 2012). 

      Esta PTE justifica-se pelos resultados do estudo de nossa autoria 

(REINALDI; GIORDANI, 2017), que investigou como se dá a formação do 

administrador para a carreira docente e também identificou lacunas nesse processo 

de formação. Tratou-se de uma revisão sistemática da literatura, com buscas no 

banco de teses e dissertações da CAPES/MEC. Foram publicados 2.437 trabalhos 

nas áreas da Administração, Ciências Contábeis e Turismo, de 2012 a 2016, sendo 

que apenas 6 pesquisas abordavam o tema pesquisado. Nessas, os resultados 

apresentados mostram indícios de que muitos professores de Administração 

atuantes em cursos de graduação não têm formação pedagógica necessária para a 

atuação docente e, possivelmente, isso também ocorra com docentes de Cursos 

Técnicos de Administração. 

     Diante do exposto, o Produto Técnico Educacional que se apresenta 

poderá constituir-se em uma importante contribuição tanto para a área da 

Administração como para a área do Ensino, pois propicia a reflexão sobre a 

importância da formação didático-pedagógica para profissionais administradores que 

são ou desejam tornar-se professores. Desta forma, objetivamos elaborar e 

desenvolver um Curso de Formação Pedagógica que integre todas as demandas da 

prática docente atual, citadas nos trabalhos analisados nesta pesquisa, 

possibilitando assim a inserção de componentes didático-pedagógicos que atendam 

aos princípios norteadores da Educação Profissional Técnica (BRASIL, 2012), 

visando contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem no âmbito da 

formação de profissionais da Administração. 

     Este documento referente à PTE está organizado em dois capítulos. 

No primeiro, apresentamos brevemente a fundamentação teórica e metodológica 

utilizada para elaboração do Produto Educacional. Já no segundo capítulo, 

apresentamos a PTE, que corresponde a um Curso de Formação Pedagógica para 
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Professores atuantes no Ensino Técnico de Administração. Por fim, apresentamos 

os resultados esperados com a aplicação deste Produto. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
  

      Tomamos como referência para os encaminhamentos metodológicos 

e a organização das práticas pedagógicas desenvolvidas neste Produto 

Educacional, os pontos considerados mais importantes com relação ao processo de 

ensino e aprendizagem definidos pelas Diretrizes Curriculares da Educação 

Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 2012), para a Rede Pública do Estado do 

Paraná, dentre os quais destacamos:  

 

a) Os princípios norteadores da Educação Profissional Técnica 

(Art. 6º): sob os quais constatamos, devem estar alicerçadas as 

ações pedagógicas dos professores, incluindo seu planejamento 

de trabalho, as abordagens / tendências metodológicas de 

ensino e as estratégias didático-pedagógicas a serem utilizadas; 

b) Sistema de avaliação e critérios de aproveitamento (Art. 

34º): a concepção de avaliação ancorada nos princípios da 

Educação Profissional Técnica, que será parte integrante da 

prática educativa; 

c) A formação de professores (Art. 40º): a formação inicial 

exigida para que os professores possam atuar na Educação 

Profissional Técnica, e a forma como adquirem os saberes 

necessários à prática docente. 

 
     Cada um desses pontos são tratados a seguir detalhadamente na 

fundamentação teórica deste Produto Educacional, que está organizada em três 

tópicos, segundo os quais referenciamos a organização dos módulos do Curso de 

Formação Pedagógica para Professores do Ensino Técnico de Administração. 

 Formação de professores e os saberes docentes: Brasil (2012); 

Tardif (2014); Gauthier et al. (2006) e Pimenta (2012). 

 Abordagens/ Tendências metodológicas de ensino, aplicáveis ao 

ensino de Administração: DCN (2012); Delizoicov, Angoti e 

Pernambuco (2007); Lucas (2015); Gasparin (2012); Moran (2015); 

Ausubel (2006); Novak (1984) e Moreira (2011).  
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 Sistema de Avaliação e prática docente: Brasil (2012); Brasil (1996); 

Instrução nº 01/2017 da SEED; Hoffman (2003); Luckesi (2011) e 

Sant'ana (2014). 

 

1.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS SABERES DOCENTES  

 

     Tomando como pano de fundo o cenário de crise econômica 

internacional que se apresenta, assim como as inovações tecnológicas e a 

competitividade empresarial, pode-se afirmar que novas demandas e competências 

estão surgindo como desafios, para os profissionais da área da Administração e, 

consequentemente, para aqueles que atuam na docência. Este fato sugere a 

mobilização do corpo docente e o desenvolvimento de ações estratégicas e 

pedagógicas capazes de oferecer aos alunos conhecimentos necessários para 

atuação efetiva no contexto da contemporaneidade apresentado (CONTI, 2010). 

Somando-se a essas novas demandas e competências exigidas, um 

dos fatores que têm afetado diretamente professores e alunos em diferentes níveis 

educacionais, e tem sido motivo de queixas frequentes por parte dos professores em 

suas reuniões, é a falta de interesse dos alunos em aprender os conteúdos. A 

maioria dos profissionais costuma ter uma visão pessimista. Muitos, no entanto, 

reconhecem seu papel no contexto e não desistem, e em toda ação educativa se 

fazem questionamentos sobre a forma de conseguir dos alunos o comprometimento 

pessoal com sua própria aprendizagem, motivação e empenho nas atividades por 

ele propostas (TÁPIA; FITA, 2015). 

Nos últimos anos, as discussões acerca dos saberes docentes têm 

se intensificado e se tornado objeto de pesquisas no mundo todo, como 

consequência da profissionalização do ensino e dos docentes. Essas discussões se 

devem ao fato dos saberes docentes não se limitarem à transmissão de 

conhecimento aos alunos, mas por constituírem um conjunto de fatores que são 

construídos e adquiridos por meio da formação e da experiência, com as vivências 

de situações que geram habilidades específicas e que são adquiridas com o tempo 

(TARDIF, 2014). 

Além disso, Pimenta (2012) indica que um profissional, no início da 

docência na universidade, aprende a ser professor trazendo consigo inúmeras e 

variadas experiências do que é ser professor, adquiridas como aluno ao longo de 
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sua vida escolar. Tais experiências possibilitam a ele distinguir quais foram seus 

bons professores, quais conheciam o conteúdo, mas não sabiam ensinar, e quais 

formaram seus modelos “positivos” e “negativos”, em quem se espelham para 

reproduzir sua prática ou negá-la. Esses profissionais também aprendem sobre ser 

professores por intermédio da experiência de outros colegas e pessoas da família, 

com as experiências socialmente acumuladas sobre as amarguras e aflições da 

profissão. 

O saber docente não se resume apenas ao conhecimento do 

conteúdo que se pretende ensinar. Pensar dessa forma é reduzir uma atividade tão 

complexa a uma única dimensão. Não se pode reduzir este saber ao talento, como 

muitos afirmam, privando o valor das pesquisas que buscam uma melhor atuação 

profissional. Não se trata também de ter bom senso, argumentar dessa forma seria 

insinuar que não existe nenhum conjunto de conhecimentos e habilidades 

necessários ao exercício do magistério. Para ensinar não basta seguir a intuição, 

pois isso exclui o estabelecimento de uma reflexão contínua sobre os saberes que 

lhe são necessários (GAUTHIER et al., 2013). 

Para esses mesmos autores, ter cultura não bastaria para poder 

ensinar, pois, tal como se dá com o conhecimento da disciplina, o saber cultural é 

essencial no exercício do magistério, mas tomá-lo como exclusivo é contribuir para 

manter o ensino na ignorância. Da mesma forma, não se pode afirmar que basta ter 

experiência, ou seja, que se aprende a ensinar com a prática, isso prejudicaria a 

emergência do reconhecimento profissional que se dá, principalmente, pela posse 

de um saber específico formalizado e adquirido em uma formação universitária.  

Outra visão do ensino diz respeito aos vários saberes mobilizados 

pelo professor, formando uma espécie de reservatório em que ele se abastece para 

responder a exigências específicas de sua profissão. Para Tardif (2014, p.16), o 

saber docente é “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais”. Ainda, de acordo com esse autor, o professor ideal é 

aquele que, além de conhecer bem sua matéria, sua disciplina e seu programa, 

também possui outros conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia, desenvolvendo um saber prático, baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos, com capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes. 
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Pimenta (2012) fala da construção da identidade do professor, que 

se faz a partir da significação social da profissão, da constante revisão de seus 

significados e tradições, e da reafirmação de práticas consagradas culturalmente, 

que permanecem significativas e resistem a inovações porque estão repletas de 

saberes válidos às necessidades da realidade educativa. A autora destaca como 

saberes da docência: a experiência, o conhecimento científico e os saberes 

pedagógicos. Ressalta que o professor não pode ter a ilusão de achar que sabendo 

o conteúdo saberá ensinar seus alunos, mas deve se levar em conta a importância 

dos saberes pedagógicos e didáticos, seja qual for o nível educacional de atuação. 

Diante disso, Gauthier et al. (2013) apresenta um exame na 

literatura sobre o saber dos professores, no qual vários autores afirmam existir um 

“repertório de conhecimentos” que corresponde aos saberes profissionais próprios 

dos professores e que os possibilitam ensinar melhor. Segundo esses autores, o 

conhecimento dos elementos desse repertório é fundamental e pode permitir aos 

professores que exerçam seu ofício com muito mais competência. 

Tardif (2014), Gauthier et al. (2013), entre outros autores, 

denominam como “condicionantes da ação docente” as tarefas ou funções que os 

professores de qualquer nível educativo desenvolvem em sala de aula que 

configurem as atividades ou atribuições dos professores. Essas ações ou tarefas 

podem ser pensadas segundo três eixos principais:  

a) Gestão de conteúdo: diz respeito a ações pedagógicas que devem 

ser utilizadas pelos professores para que os alunos aprendam o 

conteúdo proposto, incluindo o planejamento da aula, dos 

instrumentos e modalidades avaliativas, dos recursos, da 

abordagem metodológica de ensino, entre outros.  

b) Gestão de classe: envolve os contratos pedagógicos, acordos e 

regras de convivência necessárias a um ambiente que possibilitem 

o ensino e a aprendizagem.  

c) Gestão da aprendizagem da docência: considera por parte do 

professor a capacidade de gerir-se a si próprio, os juízos de valor 

que faz de suas próprias escolhas, as atividades que desenvolve e 

sua reação a atitudes de indisciplina dos alunos, entre outros. 
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Diante do exposto, trataremos a seguir especificamente das ações 

relacionadas à gestão de conteúdos, apresentando abordagens metodológicas de 

ensino sugeridas por pesquisadores, algumas já experimentadas no Ensino Superior 

de Administração, assim como as necessidades formativas apresentadas em 

estudos correlatos. 

 

1.2 ABORDAGENS METODOLÓGICAS DE ENSINO E TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

As constantes transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea, muitas advindas dos avanços tecnológicos que influenciam 

fortemente o campo educacional, têm trazido às instituições de ensino a premente 

necessidade de se modificar as tradicionais formas de ensinar, e de aprimorar 

constantemente as práticas e os saberes docentes. As mudanças que ocorreram na 

forma de ensino com o uso das tecnologias, os desafios impostos aos professores e 

as oportunidades com a inserção de novas formas e meios, exigem desses 

profissionais o emprego de novos métodos de ensino e sua constante aprendizagem 

(VAILLANT; MARCELO, 2012). 

A educação, assim como o processo educativo, deve ser orientada 

por metodologias que permitam atender aos objetivos propostos pelos docentes, 

podendo ser compreendidas como um conjunto de procedimentos didáticos, 

representados por seus métodos e técnicas de ensino. Esse conjunto de métodos é 

utilizado com o intuito de alcançar objetivos do ensino e aprendizagem, com máxima 

eficácia, e obter o máximo de rendimento (BRIGHENTI; BIAVATTI; SOUZA, 2015). 

 Considerando que, de acordo com as DCN, as ações pedagógicas 

exigidas dos professores do Curso Técnico em Administração objetivam atender as 

necessidades dos seus alunos visando o compromisso com a formação do seu perfil 

profissional e da cidadania, a apropriação dos conhecimentos, a reflexão crítica e 

sua autonomia, faz-se necessário assumir a concepção de Educação Profissional e 

seus princípios norteadores, definidos pelas DCN, em seu art. 6º, dentre os quais 

destacamos:  

[...] a formação integral do estudante; [...] o trabalho assumido como 
princípio educativo; [...] a integração entre saberes específicos para a 
produção do conhecimento e a intervenção social; [...] 
indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; [...] 
indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-
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aprendizagem; [...] contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais 
favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a 
teoria e a vivência da prática profissional (BRASIL, 2012, p.2). 

 

 O primeiro princípio destacado diz respeito à concepção de uma 

formação técnica que articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios 

que condensem todo o processo formativo na perspectiva de uma formação 

profissional que constitua a integralidade do processo educativo. Assim, os 

componentes curriculares devem integrar-se e articular-se de forma que garantam 

que a base da formação técnica sejam os saberes científicos e tecnológicos, que 

somados às ciências humanas e sociais permitirão que o técnico em formação se 

compreenda como sujeito histórico que produz sua existência pela relação 

consciente com a realidade construindo valores, conhecimentos e cultura (PARANÁ, 

2006).  

 A organização dos conhecimentos no Curso Técnico em 

Administração deve enfatizar o resgate da formação humana, onde o aluno, como 

sujeito histórico, produz sua existência pelo confronto consciente da realidade em 

que vive, produzindo valores de uso, conhecimentos e cultura por sua ação criativa, 

o que atende a necessidade de formação do Técnico na perspectiva de totalidade e 

constitui-se em uma atividade com crescente exigência de qualificação (PARANÁ, 

2006). 

 O Trabalho assumido como princípio educativo traz a necessidade 

de que sejam articuladas as dimensões da ciência, tecnologia e cultura, para que se 

promova um equilíbrio entre atuar praticamente e intelectualmente. Os 

encaminhamentos metodológicos devem, portanto, beneficiar a relação entre teoria 

e prática e entre parte e totalidade, fazendo com que haja integração entre os 

conteúdos nas dimensões disciplinar e interdisciplinar. Isso exige uma organização 

que permita aos alunos se apropriarem dos conceitos fundamentais das disciplinas 

no contexto da interdisciplinaridade e da integração (PARANÁ, 2006). 

 Nesse sentido, a intervenção do professor por meio do ato de 

ensinar deve ser comprometida com uma educação de qualidade e formação 

profissional para o mundo do trabalho. Sendo assim, o plano de Curso Técnico em 

Administração expedido pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) indica 

como encaminhamentos metodológicos as proposições apontadas por Ramos 
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(2004), que indica o uso de metodologias em que haja:  

a) A problematização dos fenômenos, no sentido de desafiar os alunos 

a refletirem sobre a realidade que os cerca, de forma que busquem 

soluções criativas e originais para os problemas reais que se 

apresentam, além de compreender os processos tecnológicos da 

área profissional para a qual se pretende formar. Isso significa 

elaborar questões sobre os fenômenos, fatos e situações e 

responder às questões elaboradas à luz das teorias e conceitos já 

formulados sobre os objetos estudados. 

b) A explicitação de teorias e conceitos, que deve ser feita a partir de 

uma situação-problema indicada para reflexão, análise e solução, 

deixando claro para os alunos que conceitos e teorias dão suporte 

para a apreensão da realidade a ser estudada. Nesse sentido, é 

importante localizá-los nos respectivos campos da ciência e 

identificar suas relações com outros conceitos do mesmo campo e 

de campos distintos do saber de forma interdisciplinar. 

c) A apresentação dos conceitos de forma que correspondam a 

desdobramentos e aprofundamentos conceituais restritos em suas 

finalidades e aplicações, bem como as técnicas procedimentais 

necessárias à ação em situações próprias e suas finalidades. Uma 

vez apropriados, que esses conhecimentos permitam aos alunos 

formularem, agirem, decidirem frente a situações próprias de um 

processo produtivo. 

d) Organização dos Componentes Curriculares e Práticas 

Pedagógicas de forma que correspondam à realidade do aluno. As 

ações pedagógicas no contexto dos processos de ensino englobam 

a proposição de desafios e problemas, projetos que envolvam os 

estudantes a fim de apresentar ações resolutivas e interventivas, 

com pesquisas e estudos de situações na perspectiva de atuação 

direta na realidade.  

 
 Considerando todas as determinações relativas ao ensino de 

Administração supracitadas, trazemos o estudo de Lucas (2015), que oferece uma 

visão especializada dos componentes didático-pedagógicos sistematizados na 
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literatura. O mesmo propõe uma reflexão sobre um dos condicionantes da ação 

docente já citados nesse trabalho, a gestão de conteúdos, e apresenta noções 

básicas das metodologias de ensino, sugerindo maneiras de abordar um assunto ou 

de ensinar um conteúdo aos alunos através de práticas diferenciadas e estratégias 

que podem ser utilizadas em sala de aula. O autor adverte que algumas abordagens 

metodológicas de ensino são mais apropriadas a determinadas disciplinas escolares, 

porém, na perspectiva plural da prática docente, podem ser adequadas em razão de 

seus objetivos educacionais. 

 Tendo em vista o desenvolvimento desse Produto Educacional, 

buscamos identificar abordagens metodológicas de ensino que seriam mais 

pertinentes ao ensino Técnico de Administração, considerando a indicação 

metodológica contida no Plano de Curso Técnico de Administração Subsequente 

(PARANÁ, 2010), sendo elas as seguintes:  

 

a) Momentos Pedagógicos: orienta o docente a estabelecer, de 

forma dialógica, uma dinâmica em sala de aula dividida em três 

grandes momentos: problematização inicial; organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; 

ANGOTI; PERNAMBUCO, 2007). 

b) Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP): parte da 

apresentação de dúvidas, questionamentos e problemas cotidianos 

que, contextualizados cientificamente, demandam que os alunos 

busquem soluções possíveis e adequadas. A APB objetiva o 

envolvimento dos alunos no processo de construção do 

conhecimento, estimula sua capacidade crítica e sua participação 

na condução dos conteúdos (BASANINI; SANTANA, 2015). 

c)  Didática da Pedagogia Histórico-crítica: desenvolvida por 

Gasparin (2011) como uma tradução da pedagogia histórico-crítica 

para uma didática que pudesse ser sistematicamente aplicada em 

sala de aula. Propõe o trabalho de unidades didáticas estruturadas 

em cinco etapas principais não estanques, que são: a) Prática 

social inicial; b) Problematização; c) Instrumentalização; d) Catarse; 

e) Prática social final. Essa metodologia propõe a prática de 

intenções e ações que possam ser tomadas por alunos e 
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professores, assumindo uma nova conduta frente ao que fora 

aprendido, com vistas ao compromisso de que sejam 

implementadas no cotidiano de cada um dos envolvidos. 

d) Elaboração de casos: se inicia com um problema ou questão a ser 

solucionada, identificado pelo professor de acordo com o conteúdo 

a ser trabalhado. Em seguida, são expostos os objetivos do caso 

em uma perspectiva educacional, sendo necessário antecipar 

resultados esperados pela organização ou pelas pessoas 

envolvidas em relação ao problema apresentado. Este método 

proporciona ao aluno muito mais do que a memorização ou a 

compreensão dos conteúdos administrativos, permite que ele se 

coloque no papel de administrador em uma real situação de gestão. 

Os casos possibilitam uma aproximação da realidade muito maior 

do que as tradicionais aulas expositivas e leituras (GIL, 2004). 

e) Metodologias Ativas: na metodologia ativa, o aluno é personagem 

principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. 

Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a 

comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de 

conteúdos de maneira autônoma e participativa. O caminho é o da 

convergência em todos os campos e áreas: prédios, plataformas 

digitais, produção digital de materiais integrada e principalmente, 

currículo flexível e modelos pedagógicos centrados em problemas, 

projetos e desafios. (MORAN, 2015). 

 

   Os pressupostos que dão suporte ao currículo ancorado nos 

encaminhamentos metodológicos apresentados por Ramos (2005) para o Ensino 

Técnico de Administração coincidem com o princípio da integração e se diferenciam 

de um currículo que tem como referência a reprodução de atividades na perspectiva 

do currículo tradicional. Dessa forma, ressaltamos que as abordagens metodológicas 

supracitadas e que foram abordadas na PTE resultante desta pesquisa têm por 

função proporcionar ao aluno uma aprendizagem com significado, ou seja, que ficará 

mais fixa em sua estrutura cognitiva e não será facilmente esquecida (AUSUBEL, 

2006). 

Diante disso, consideramos importante discorrer sobre a 
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possibilidade de trabalhar a relação ensino-aprendizagem, no Curso Técnico de 

Administração, a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, 

que chama atenção para que os educadores desenvolvam suas atitudes e 

procedimentos a partir dos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos e diferencia 

aprendizagem mecânica de aprendizagem significativa (PETITTO; DIAS, 2004).  

Somando-se a isso, apresentamos os mapas conceituais, que são 

diagramas indicando relações entre conceitos, e podem ser usados como recurso 

facilitador da Aprendizagem Significativa e como instrumento de avaliação. É uma 

técnica desenvolvida por Joseph Novak e está embasada na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel (2006), cujo conceito diz respeito a ideias 

expressas simbolicamente que interagem com algum conhecimento especificamente 

relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 

2011). 

 
1.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE  

 
A concepção de avaliação da aprendizagem apontada pelas DCN 

considera a sua continuidade e cumulatividade, bem como a maior importância dada 

aos aspectos qualitativos da aprendizagem: 

 
Art. 34 A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua 
progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo 
contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do 
processo sobre os de eventuais provas finais (BRASIL, 2012, p. 9).  

 

 Corroborando com a concepção de avaliação apontada pelas 

DCN/2012, a Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro, publicada pelo Ministério da 

Educação, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), possibilita 

novos olhares sobre os princípios de avaliar como parte do processo de ensino e 

aprendizagem. Tal concepção é confirmada em seu Art. 24, que determina que a 

verificação do rendimento escolar deve ser contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

  A Instrução nº 01/2017 da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED), define prerrogativas sobre a avaliação do aproveitamento escolar dos 

estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, considerando 
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que a avaliação deve ser contínua, permanente, cumulativa e diagnóstica e 

entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor deve estudar e 

interpretar os dados da aprendizagem de seus alunos e de seu próprio trabalho, com 

o fim de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem, diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhes valor. Para isso, a citada instrução determina que se utilize 

de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação, proibindo submeter o aluno a 

uma única oportunidade e a apenas um único instrumento avaliativo.  

  Tratando especificamente da avaliação da aprendizagem no ensino 

de Administração, a pesquisa de Cunha (2012) constata que esta ocorre de forma 

classificatória, com enfoque na dimensão quantitativa e somatória de notas. Esta 

prática remete a uma concepção tradicional e mecanicista de ensino e 

aprendizagem, o que não condiz com o objetivo dos Cursos de Graduação em 

Administração, que é a formação de um profissional mais humanista, crítico reflexivo 

e transformador. 

 Autores como Hoffman (2003) e Luckesi (2011) observam que a 

questão proposta pela legislação sobre avaliação ainda é totalmente distorcida do 

que se vê na prática pedagógica de muitos professores, os quais vêm utilizando a 

avaliação de maneira quantitativa. Essa prática afirma a crença popular de que a 

avaliação tradicional, seletiva e classificatória, através de provas e notas, seria a 

mais eficaz para a garantia de um ensino de qualidade, e asseguraria o 

acompanhamento do aprendizado do aluno no processo de aprendizagem. 

Prevalece ainda a ideia errônea de que, quanto maior for a nota, melhor é o 

aprendizado do aluno, levando-o muitas vezes, a ter que memorizar os conteúdos 

para que possa atingir o objetivo e desconsidera o fato de ter que esse tipo de 

avaliação não exige raciocínio e formação de conceitos por parte do mesmo. 

 Hoffmam (2003) aponta, como alternativa, a avaliação mediadora, 

pela qual o professor, buscando questões desafiadoras capazes de garantir maior 

autonomia moral e intelectual dos alunos, é levado a prestar mais atenção aos 

mesmos e entendê-los. 

 Levando em conta o que determina a legislação, Sant’Anna (2014) 

classifica a avaliação em três modalidades, conforme as funções que desempenha, 

sendo elas:  
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a) Diagnóstica: tem a finalidade de determinar a presença ou 

ausência de conhecimentos, habilidades, pré-requisitos e causas de 

dificuldades para uma nova aprendizagem; 

b) Formativa: visa informar ao professor e ao aluno os resultados da 

aprendizagem durante o desenvolvimento de atividades escolares, 

assim como detectar deficiências na organização do ensino e 

aprendizagem, possibilitando a reformulação do mesmo para o 

alcance dos objetivos propostos; 

c) Somativa: objetiva classificar os alunos ao final da unidade, 

semestre ou ano letivo, segundo seus níveis de aproveitamento 

apresentados, tendo por parâmetro os objetivos previstos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 

2 PRODUÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL 
 

 Considerando os aspectos que envolvem a formação e o exercício 

da docência, propomos o desenvolvimento de um Curso de Formação Pedagógica a 

Professores de Administração da instituição parceira desta pesquisa. O Curso foi 

planejado em consonância com o documento da área de Ensino da CAPES (2013), 

bem como com o que propõe o Mestrado Profissional em Ensino da UENP 

(PPGEN), ou seja, a elaboração de um Produto Educacional. 

 A resolução nº 029/2011 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE)/ UENP regulamenta as ações de Extensão desta Universidade e, 

define a Extensão Universitária como um processo educativo, cultural e científico, a 

partir da articulação entre Ensino e Pesquisa, de modo inseparável e proporciona a 

relação transformadora entre a Universidade e a sociedade. Essa resolução enfatiza 

a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, ao afirmar que 

toda ação de extensão deve ser vinculada ao processo de formação de pessoas e 

de produção de conhecimento. 

 Assim, o Curso de Formação Pedagógica, PTE desta pesquisa, foi 

composto por três módulos com carga horária total de 60 horas, distribuídas em 20 

horas de atividades presenciais (cinco encontros de quatro horas) e 40 horas de 

atividades complementares, utilizando a plataforma Google sala de aula, conforme 

descrito a seguir: 

 Módulo I – A Formação de Professores e os Saberes Docentes: 

noções básicas sobre os saberes pedagógicos e condicionantes da ação docente 

sistematizados na literatura, com carga horária de oito horas/aula. 

 Módulo II – Abordagens Metodológicas de Ensino e Teoria da 

Aprendizagem Significativa: apresentação de seis diferentes abordagens 

metodológicas de ensino condizentes com os princípios da educação Profissional 

Técnica, bem como os conhecimentos necessários para utilização da plataforma 

Google sala de aula e de documentos compartilhados, com carga horária de 36 

horas/aula. 

 Módulo III – Sistema de Avaliação e a Prática Docente: objetivos, 

tipos e instrumentos de avaliação, com carga horária de 16 horas/aula. 

 Considerando que a utilização das tecnologias permite o registro e a 

visibilização do processo de aprendizagem de cada um e de todos os envolvidos, 
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bem como facilitam o mapeamento dos progressos e a identificação de dificuldades 

(MORAN, 2015), as atividades complementares foram desenvolvidas utilizando a 

plataforma Google Sala de Aula. Conforme suporte oferecido pelo site da Google, é 

um serviço da Web gratuito para que alunos e professores se conectem facilmente 

dentro e fora das escolas. Por meio desse serviço, professores poderão configurar 

uma turma, convidar alunos e professores auxiliares em um ambiente virtual, 

possibilitando o compartilhamento de textos, tarefas, informações básicas de cada 

assunto, avisos e perguntas.  

Dentre as metodologias ativas utilizadas para a aplicação deste 

Produto Educacional, está o ensino híbrido, no modelo de rotação por estações1, 

considerado uma grande tendência para a educação no novo milênio. De acordo 

com Moran (2015), o ensino híbrido é um programa de educação formal, uma  

mistura metodológica em que o aluno aprende com desafios, atividades, projetos, 

jogos grupais ou individuais, colaborativos e personalizados. Essa abordagem 

consiste na integração de diferentes momentos de aprendizagem para que os 

alunos tenham a chance de aplicar e construir o conhecimento em etapas. 

Caracteriza-se por alternar momentos de estudo online e offline, presenciais e à 

distância, individuais e em grupo, combinando ferramentas digitais, pesquisa de 

campo, leitura e exercício, debates e orientação. 

 Outra metodologia ativa utilizada na aplicação deste Produto 

Educacional é a Sala de Aula Invertida, uma técnica educacional que tem suas 

raízes no ensino híbrido e consiste em duas partes: atividades de aprendizagem 

interativas em grupo em sala de aula, e orientação individual onde os conteúdos e 

instruções são estudados online, fora da sala de aula. Uma característica marcante a 

ser destacada é que, com esta metodologia, não se usa o tempo em sala para 

ministrar aulas expositivas. Ao invés disso, são desenvolvidas atividades como: 

discussão em grupo, resolução de problemas, laboratórios e outras. Moran (2015) 

considera a Sala de Aula invertida um dos modelos mais interessantes da atualidade 

para mesclar tecnologia com metodologia de ensino, pois concentra no virtual o que 

é informação básica e, na sala de aula, atividades criativas e supervisionadas, uma 

combinação de aprendizagem por desafios, projetos, problemas reais e jogos.  

                                                 
1 A Rotação por Estações de Aprendizagem consiste em criar uma espécie de circuito dentro da sala 
de aula. Cada uma das estações deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central - 
ao menos uma das paradas deve incluir tecnologia digital. A ideia é que os estudantes, divididos em 
pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas, façam um rodízio pelos diversos pontos. 
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 O Produto Técnico Educacional apresentado neste documento é 

parte integrante da Dissertação de Mestrado Institulada: “Formação Pedagógica 

para Professores Atuantes no Ensino Profissional Técnico de Administração: Uma 

produção Técnica Educacional”, disponível em <http://www.uenp.edu.br/mestrado-

ensino>. Para maiores informações, entre em contato com as pesquisadoras pelos 

e-mails: mariaaldinete@hotmail.com ou annecy@uenp.edu.br. 

  

2.1 CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DE ADMINISTRAÇÃO 

ATUANTES NO ENSINO TÉCNICO. 

  

Buscamos, na elaboração deste plano de curso, abordar e organizar 

os conteúdos e atividades de forma a integrar as demandas da prática docente 

atual, citadas nos trabalhos analisados no aporte teórico desta pesquisa, além das 

que foram detectadas na análise das falas dos professores pesquisados. Tal 

organização possibilita a inserção de componentes didático-pedagógicos que 

atendam aos pressupostos das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, seus princípios norteadores, e o sistema de avaliação da 

aprendizagem indicado (BRASIL, 2012).  

 

MÓDULO 1:  FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS SABERES DOCENTES  
 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer aos cursistas conhecimentos básicos dos condicionantes da ação 

docente, as concepções do saber docente e os conhecimentos necessários para 

utilização da plataforma Google sala de aula e de documentos compartilhados. 

 

CONTEÚDOS 

-Os saberes pedagógicos e as práticas docentes;  

-Condicionantes da ação docente;  

-Como utilizar a plataforma Google sala de aula.  

 

 

 

 

http://www.uenp.edu.br/mestrado-ensino
http://www.uenp.edu.br/mestrado-ensino
mailto:mariaaldinete@hotmail.com
mailto:annecy@uenp.edu.br
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ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 
Atividade presencial 1: 

Apresentação geral do Curso de Formação pedagógica, por meio de slides: 

 

  

  

  

 

Atividade presencial 2: 

Apresentação e demonstração de uso da plataforma Google sala de aula por meio 

do vídeo: “Google Sala de Aula - Aprenda a criar sua turma online - Aula 01”, 

conforme Link: https://youtu.be/2vBf5YnFCWw. 

https://youtu.be/2vBf5YnFCWw
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 Atividade presencial 3: 

Exposição dialogada (utilizando slides) das concepções de saberes docentes, dos 

condicionantes da ação docente e da formação da identidade docente.  
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Atividade presencial 4: 

Apresentação da forma de utilização de documentos compartilhados do Google. 

Utilizando documento de apresentação de slides compartilhado do Google, criado 

anteriormente pela tutora, cada dupla de cursista deve produzir um slide 

respondendo a uma questão referente aos saberes docentes. Os Slides 

respondidos devem ser apresentados pelas duplas para encaminhar a discussão: 
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Atividade presencial 5: 

Síntese avaliativa do módulo I – Formação de Professores e os saberes docentes: 

Antes do fim da aula de hoje, responda, individualmente, às questões propostas, 

utilizando formulário do Google: 

 

1- Qual é o seu nome? 

2- Você já conhecia os conteúdos tradados neste módulo (saberes docentes e 

condicionantes da ação docente)? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

3-  Você já conhecia e utilizava a ferramenta Google sala de   aula?  

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Conhecia, mas não sabia como utilizar. 
 
Conhecia, sabia utilizar, mas resolvi não usar.   

 Sim, já conhecia e já utilizo. 

 

4-  O conhecimento das concepções dos autores estudados, á respeito do que é ensinar, 

mudou seu entendimento inicial sobre esse tema? Justifique sua resposta: 

 

5- Você concorda com a definição de professor ideal apresentada por Tardif? Justifique: 

 

6- Você considera que os saberes docentes relacionados ás ciências da educação e á 

pedagogia são necessários para sua melhor atuação como professor? Justifique: 

 

7- Qual foi, na sua opinião, o ponto mais importante aprendido por você nesse módulo? 

Justifique: 
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ATIVIDADES EXTRACLASSE 

As atividades extraclasse serão desenvolvidas utilizando a plataforma Google sala 

de aula: 

 

Atividade extraclasse 1:  

Leitura de textos disponibilizados no Google sala de aula (referências 1, 2 e 3 do 

módulo 1). Após a leitura dos textos indicados, cada cursista irá responder a 

questão: Qual a concepção de cada um dos autores estudados nos textos a 

respeito dos Saberes Docentes e como se constituem?  

Após responder, o cursista deve acionar o comando “enviar sua resposta”, na 

correspondente atividade na plataforma Google sala de aula:  

 

Atividade extraclasse 2:  

Leitura de texto “Ensino de Ciências: fundamentos e métodos”, que será utilizado 

na atividade que será desenvolvida no próximo encontro (referência 4 do módulo 

2). 

(O texto está disponível na plataforma Google sala de aula). 

 

REFERÊNCIAS DO MÓDULO 1: 

1- GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da Pedagogia: Pesquisas 

Contemporâneas sobre o Saber Docente. 2 ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. Coleção 

Fronteiras da Educação. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/11HwefgeEi4QP3Oslb_u9bVW1NCffrCOU/view?usp

=sharing> 

2- PIMENTA, S. G. et al. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 4 ed. 

São Paulo: Cortez, 2005. Disponível em:  

<https://drive.google.com/open?id=1yC0pv7k3iIiAscFvKIBxcrLKw0PRN2nt> 

3- TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 13 ed. Petrópolis: 

Vozes (2014). Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1IdIVOMAWwa5sNfmz8lFSyvvrSAom-

BTz/view?usp=sharing>. 

 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO 1: 

04 horas/aula – Atividades presenciais (01 encontro) 

04 horas/aula – Atividades extraclasse; 

Total do Módulo: 08 horas/aula. 

https://drive.google.com/file/d/11HwefgeEi4QP3Oslb_u9bVW1NCffrCOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HwefgeEi4QP3Oslb_u9bVW1NCffrCOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yC0pv7k3iIiAscFvKIBxcrLKw0PRN2nt
https://drive.google.com/file/d/1IdIVOMAWwa5sNfmz8lFSyvvrSAom-BTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IdIVOMAWwa5sNfmz8lFSyvvrSAom-BTz/view?usp=sharing


 28 

 

MÓDULO 2: ABORDAGENS METODOLÓGICAS DE ENSINO E TEORIA DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar noções básicas de seis metodologias de ensino que atendem aos 

princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assim 

como métodos e estratégias didático-pedagógicas mediadas por Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação. 

 

CONTEÚDOS 

1 - Momentos Pedagógicos; 

2 - Aprendizagem Baseada em Problemas; 

3 - Didática da Pedagogia Histórico Crítica; 

4 - Elaboração de Casos; 

4 - Metodologias ativas (técnicas do ensino híbrido; utilização da plataforma Google 

sala de aula; documentos compartilhados e sala de aula invertida); 

6 - Mapas Conceituais e a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS  

1º Encontro do módulo 2 

 

Atividade presencial 1: 

Exposição dialogada sobre as instruções didático-pedagógicas da SEED contidas 

nas DCN para o Ensino Profissional Técnico de Nível Médio e no Plano de Curso 

Técnico de Administração (Referências1 e 2). 
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.    

  

 

Atividade presencial 2: 

Apresentação da forma de utilização da sala de aula invertida e realização de roda 

de conversa a respeito das divergências entre as práticas docentes tradicionais e 

os encaminhamentos metodológicos indicados nos documentos oficiais do Curso 

Técnico de Administração apresentados. 
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Atividade presencial 3: 

Apresentação do vídeo de Ruben Alves “A escola ideal e o papel do professor”. 

Reflexão e discussão sobre qual o sentimento causado em cada cursista, com a  

frase, “o professor deve ser um provocador de espantos”. 

Link do vídeo: https://youtu.be/b1ufEmEi5oE 

 

Atividade presencial 4: 

Utilizando a metodologia da sala de aula invertida e documento compartilhado, 

promover a reflexão e socialização a respeito da aplicabilidade da metodologia dos 

Momentos Pedagógicos no Ensino Técnico de Administração. Todos os cursistas 

foram informados no encontro anterior sobre o texto indicado para leitura, 

disponível na plataforma Google sala de aula (Referência 4). Serão respondidas as 

questões da apresentação de slides (conforme abaixo), individualmente ou em 

duplas. Em seguida serão feitas as apresentações das respostas para 

direcionamento das discussões. 

 

  

 

  
 

https://youtu.be/b1ufEmEi5oE
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Atividade Presencial 5: 

Elaboração individual de um plano de aula utilizando a metodologia dos Três 

Momentos Pedagógicos. O modelo do plano de aula a ser seguido está disponível 

para download na plataforma Google sala de aula. Após preencher o arquivo com 

seu plano de aula o cursista deve acionar o link “enviar o arquivo”, na respectiva 

atividade. 

 

ATIVIDADE EXTRACLASSE: 

Atividade extraclasse 1: 

Leitura dos textos (referências 5, 6, e 7 do módulo 2) disponíveis na plataforma 

Google sala de aula. 

 

2º Encontro do módulo 2 

 

Atividade presencial 1: 

Breve apresentação dialogada das abordagens metodológicas de ensino: 

Aprendizagem Baseada em Problemas, Didática da Pedagogia Histórico Crítica e 

Elaboração de Casos: 
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- Na sequência: Apresentação do vídeo “ Aprendizagem baseada em problemas”. 

Link: https://youtu.be/5cMrFRpXfnc. 

 

- Apresentação de slides: Didática da Pedagogia Histórico Crítica 

     

https://youtu.be/5cMrFRpXfnc
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-Apresentação do vídeo: “Reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem 

parte 4 de 4”. Link: https://youtu.be/AEDh-ASIJAU 

 

Apresentação de Slides: Elaboração de Casos para o ensino de Administração: 

    

https://youtu.be/AEDh-ASIJAU
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Apresentação de vídeo: “O que é um caso para ensino?” Link: 

https://youtu.be/7OKw8j9aFRc 

https://youtu.be/7OKw8j9aFRc


 36 

 

Atividade presencial 2: 

Utilização da metodologia da sala de aula invertida para realizar um debate  respeito 

da aplicabilidade das abordagens metodológicas de ensino estudadas na atividade 

anterior (textos indicados para leitura na aula anterior, disponíveis no Google sala de 

aula; Referências 5, 6, e 7); 

 

Atividade presencial 3: 

Análise dos planos de trabalho docente do Curso Técnico de Administração 

(disponíveis na plataforma Google sala de aula), identificando quais das 

metodologias de ensino apresentadas poderiam ser utilizadas para abordar os 

conteúdos específicos do curso; 

 

Atividade presencial 4: 

Elaborar um plano de aula utilizando uma das três metodologias  estudadas nesse 

módulo. Utilizar o modelo de plano de aula disponível para download na plataforma 

Google sala de aula.  Após preencher o plano de aula, o cursista deve enviar o 

arquivo, conforme instruções na atividade. 

 

3º Encontro 

Atividade presencial 1: 

Exposição dialogada a respeito da Teoria da Aprendizagem Significativa e dos 

Mapas Conceituais: 
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Atividade presencial 2: 

Roda de conversa sobre a aplicabilidade dos mapas conceituais como metodologia 

de ensino e instrumento avaliativo no ensino de Administração; 

 

Atividade presencial 3: 

Apresentação de slides referente ao Ensino Híbrido: 

 

   



 41 
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 43 

 

   

 

Atividade presencial 4- Demonstração da técnica do ensino híbrido, rotação por 

estações:  

As atividades e os materiais são organizados em 4 estações que, no caso, são 

conjunto de mesas, por onde as equipes de cursistas irão transitar. No projetor 

multimídia foi colocado o roteiro das atividades para cada estação. 

 

     - Estação 1: assistir vídeo (no celular) “Ensino Híbrido: personalizando a 

educação”, disponível no link: <https://fundacaolemann.org.br/noticias/ensino-

hibrido> e fazer anotações, conforme pede no slide, utilizando papel e caneta 

dispostos nessa estação. 

     - Estação 2: Um notebook é disponibilizado nessa estação para que a equipe   

acesse um documento compartilhado de apresentação de slides do Google, criado 

pela tutora, e responda a uma das questões propostas.   

     - Estação 3: Utilizando papel, lápis, borracha, canetas e texto sobre o ensino 

híbrido disponíveis nessa estação, a equipe deve elaborar um Mapa conceitual com 

o tema: ensino híbrido; 

     - Estação 4: Utilizando cartolinas e pincéis disponíveis nessa estação, cada 

equipe deve confeccionar um  cartaz relacionando as necessidades e dificuldades 

do professor ao aplicar o ensino híbrido.  

https://fundacaolemann.org.br/noticias/ensino-hibrido
https://fundacaolemann.org.br/noticias/ensino-hibrido
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Atividade presencial 5:  

Síntese Avaliativa do módulo 2: “Abordagens Metodológicas de Ensino e Teoria da 

Aprendizagem Significativa”. Antes do fim da aula de hoje, responda, 

individualmente, às questões propostas, utilizando formulário do Google: 

1. Qual é o seu  nome? 

Texto de resposta curta 

2. Você já conhecia e utilizava as abordagens metodológicas de ensino, estudadas 
neste módulo? 

Texto de resposta longa 

3. Você conhecia os pressupostos da Teoria da Aprendizagem?  
Texto de resposta longa 

4. Você considera que o conhecimento das metodologias de ensino, estudadas 
nesse módulo, poderão contribuir para o aperfeiçoamento de sua prática docente? 
Justifique sua resposta: 
Texto de resposta longa 

 

5- Qual foi o tópico mais importante que você aprendeu neste módulo?  
Texto de resposta longa 

6. Você considera possível a utilização das metodologias estudadas nesse 

módulo, no seu cotidiano como professor de Administração? Justifique: 
Texto de resposta longa 

    7. Você se sentiu preparado para a aula de hoje? Por  quê? 
Texto de resposta longa 

 

ATIVIDADES EXTRACLASSE 

Atividade Extraclasse 1: 

Leitura dos textos disponibilizados na plataforma Google sala de aula (as nove 

Referências do módulo); 

 

Atividade Extraclasse 2: 

Elaboração de um plano de aula utilizando a técnica do ensino híbrido, rotação por 

estações, conforme modelo no Google sala de aula; 

 

Atividade Extraclasse 3: 

Elaboração de um plano de aula (conforme modelo disponibilizado) utilizando uma 

das abordagens metodológicas de ensino apresentadas; 
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(Entrega das atividades extraclasse utilizando a plataforma Google sala de aula). 
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de Administração de Empresas. Revista Eletrônica de Administração, v.6, p. 1-14, 

2004. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1F-

ulIuKfRJ5QnubygEiaxqk6iKMLD5QZ/view?usp=sharing>. Acesso em: 08 ago. 

2018. 

 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO 2 

12 horas/aula – Atividades presenciais (três encontros); 

24 horas/aula – Atividades extraclasse; 

Total: 36 horas/aula.   

 

MÓDULO 3: SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover a reflexão por parte dos cursistas a respeito da relação entre professor e 

aluno no processo de avaliação, as funções e tipos de avaliação e o entendimento 

da avaliação como mediação e caminho para a aprendizagem. 

 

CONTEÚDOS 

Concepção de avaliação para o ensino Profissional Técnico (DCN);  

Avaliação mediadora, diagnóstica, reguladora e auto avaliação;  

Funções, Modalidades e  Tipos de avaliação; Instrumentos avaliativos. 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Atividade presencial 1: 

Avaliação diagnóstica inicial do módulo 3. No início do encontro, cada cursista irá 

responder ao questionário a seguir, utilizando o formulário Google. 

1- Qual é o seu nome? 
 Texto de resposta curta 

2- O que é, e para que serve a avaliação? 
 Texto de resposta longa 

3- Defina avaliação diagnóstica: 
Texto de resposta longa 

4- Defina avaliação formativa: 
Texto de resposta longa 

5- Defina avaliação somativa: 
Texto de resposta longa 

 

https://drive.google.com/file/d/1F-ulIuKfRJ5QnubygEiaxqk6iKMLD5QZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-ulIuKfRJ5QnubygEiaxqk6iKMLD5QZ/view?usp=sharing
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Atividade presencial 2: 

Exposição dialogada da concepção de avaliação definida nos documentos oficiais 

do Curso Técnico de Administração, bem como dos tipos e funções da avaliação: 

 

  

  

  

 

Atividade presencial 3: 

Apresentação do Vídeo de Jussara Roffmann em: “Avaliação, caminhos para a 

aprendizagem”. Link: https://youtu.be/ln7pcf1Th3M 

 

https://youtu.be/ln7pcf1Th3M
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Atividade presencial 4: 

Avaliação formativa por meio de um Jogo de perguntas e respostas (Quiz feito no 

Powerpoint). O objetivo dessa atividade é indicar aos cursistas formas 

descontraídas de avaliar que irão envolver os alunos com os conteúdos, motivando-

os. 

 

   

   

   

 

Atividade presencial 5: 

Como instrumento avaliativo, elaborar e apresentar individualmente um mapa 

conceitual sobre os conteúdos abordados neste Curso de Formação Pedagógica.  
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Atividade presencial 6: 

Síntese avaliativa do módulo 3: Antes do final do encontro, cada cursista irá 

responder um questionário utilizando o formulário Google. 

 

1- Qual é o   seu nome? 
Texto de resposta curta 

2- Para que serve a avaliação? 
Texto de resposta longa 

3- Qual foi o tópico mais importante que você aprendeu na aula de hoje? 

Texto de resposta longa 

4- O que ajudaria a melhorar a aula de hoje? 
Texto de resposta longa 

 

5- Você se sentiu preparado para a aula de hoje? Por quê?  Por que não?  

Texto de resposta longa 

 

ATIVIDADES EXTRACLASSE 

Atividade extraclasse 1: 

Leitura dos textos disponibilizados na plataforma Google sala de aula (Referências: 

1, 2, 3, 4 e 5); 

 

Atividade extraclasse 2: 

Elaborar um instrumento avaliativo para cada tipo de avaliação estudada: 

diagnóstica inicial, formativa e somativa.  

(A tarefa será entregue por meio da plataforma Google sala de aula). 

 

REFERÊNCIAS 

1 - HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da 

pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1995. Disponível em: 

<https://drive.google.com/open?id=19SqJQu232cZ2z4p4PktBFdxORisGONnA> 

Acesso em: 08 ago.2018. 

3 - LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudos e 

Proposições. 22 edição, São Paulo, Ed. Cortez, 2011. Disponível em: 

<https://drive.google.com/open?id=1_aW_HVUx08P7IZt0LkycN1hBm2mPzS9S>. 

Acesso em 08 ago. 2018. 

4 - PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação.Instrução nº 01/2017 da SEED. 

Disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=19SqJQu232cZ2z4p4PktBFdxORisGONnA
https://drive.google.com/open?id=1_aW_HVUx08P7IZt0LkycN1hBm2mPzS9S
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<https://drive.google.com/open?id=1LwiutiRQcSpD70GdHosRWZ1HIaz6jiXj>. 

Acesso em 08 de ago. 2018.  

5 - SANT'ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar?: como avaliar?: critérios e 

instrumentos. Vozes, 2014.  Disponível em: 

<https://drive.google.com/open?id=1Eb3sn71QdcPixtHvuUWlZHwdOK6dMsNB>. 

Acesso em 08 ago.2018. 

 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO 3 

04 horas/aula – Atividades presenciais (01 encontro) 

12 horas/aula – Atividades extraclasse; 

Total: 16 horas/aula. 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 60 horas/aula 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1LwiutiRQcSpD70GdHosRWZ1HIaz6jiXj
https://drive.google.com/open?id=1Eb3sn71QdcPixtHvuUWlZHwdOK6dMsNB
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2.2 CAMPO DE APLICAÇÃO DA PESQUISA E DO PRODUTO EDUCACIONAL  
 
  Para a realização desse estudo e campo de aplicação do Produto 

Educacional, decidimos pelo “Colégio Estadual Castro Alves - EFMP”, instituição que 

faz parte da Rede Pública Estadual de Educação, localizada na região norte pioneiro 

do Estado do Paraná, Brasil, que atualmente oferta três Cursos de Educação 

Profissionalizante, dentre os quais o Curso Técnico em Administração. 

O Curso Técnico em Administração é desenvolvido nas formas: a) 

integrada ao ensino médio, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 

Fundamental e b) subsequente, destinados exclusivamente a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio (BRASIL, 2012). 

A amostra escolhida para a pesquisa justifica-se por ser a Instituição de 

Ensino o local de atuação profissional da pesquisadora. Sendo assim, oportuniza a 

contribuição para seu próprio trabalho e de colegas professores do Curso, tendo 

facilitada a parceria para o desenvolvimento da pesquisa. 

   Foi agendada uma reunião com os professores do Curso para 

exposição dos aspectos principais da pesquisa, ocasião na qual se apresentou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a ficha de identificação para 

preenchimento e assinatura pelos professores. Nessa ocasião, todos foram 

informados quanto ao sigilo dos dados que seriam coletados e utilizados em 

trabalhos acadêmicos, tendo-se garantida da preservação das suas identidades. 

Por ser a coordenadora pedagógica do Curso Técnico em 

Administração em questão, a pesquisadora se encarregou do agendamento prévio 

dos encontros com datas e horários para o desenvolvimento do Curso de Formação 

Pedagógica, definindo-os conforme a disponibilidade dos professores e o calendário 

de atividades da instituição pesquisada. 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) sob. O parecer nº 

2.302.885.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que os professores que participarem desse Curso de 

Formação Pedagógica ampliem seus conhecimentos teóricos e práticos sobre os 

conteúdos trabalhados e se sintam mais bem instrumentalizados para o exercício da 

atividade docente; que conheçam diferentes abordagens metodológicas de ensino e 

escolham por aplicá-las em sua prática pedagógica. Com relação aos instrumentos 

avaliativos, que compreendam a avaliação como um processo contínuo de forma 

diagnóstica, formativa e somativa, bem como tenham noções sobre os diferentes 

instrumentos de avaliação para aplicação na docência. 
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