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APRESENTAÇÃO

Cada vez mais a educação e em particular os 

docentes por meio de suas práticas tem buscado 

atender os alunos em suas especificidades 

educativas. Nesse sentido, as práticas avaliativas 

têm sido discutidas e praticadas no sentido de serem 

mais inclusivas e significativas para os alunos. Isso 

significa dizer, que os docentes devem compreender 

a importância da avaliação no processo ensino e 

aprendizagem, buscando sempre ter uma prática 

avaliativa acolhedora, mediadora e inclusiva fazendo 

uso dos mais variados instrumentos avaliativos para 

que os alunos possam demostrar de maneiras 

diversas as aprendizagens adquiridas.

  Por meio do presente curso de formação 

continuada os docentes têm a possibilidade e 

condição de discutir, refletir e ampliarem seus 

conhecimentos sobre a temática avaliação da 

aprendizagem. Isso possibilita que os mesmos 

façam uso de prática avaliativas alinhadas com a 

função social  da Educação Profissional e 

Tecnológica, e, portanto, mais inclusivas e menos 

seletiva e classificatória.  

O curso aborda a avaliação como uma 

perspectiva construtivista de educação. Nesse 

sentido, não é compreendida somente como fim da 

etapa educativa, mas como processo e meio que 

auxilia e orienta o docente em todo o processo 

ensino e aprendizagem. A avaliação não é somente 

do aluno e para o aluno, mas de todo processo 

educativo pensado, planejado e realizado. Os 

resultados devem servir primordialmente para o 

docente refletir  sobre como está sendo a 

aprendizagem dos alunos, sobre o processo ensino 

e aprendizagem desenvolvidos e para produzir 

indicativos para o replanejamento das práticas 

educativas, quando necessário. As notas devem ser 

os resultados ou consequências de todo esse 

processo.
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INTRODUÇÃO

 O mesmo tem por objetivo discutir os conhecimentos, as 

concepções e práticas avaliativas dos docentes no contexto 

pesquisado, contribuindo para ampliação dos conhecimentos sobre a 

temática, bem como proporcionar reflexões e melhorias das práticas 

avaliativas a partir das discussões realizadas, demostrando as 

possibilidades e limites dos diferentes instrumentos avaliativos.

 O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica - ProfEPT tem como exigência a elaboração de um 

produto educacional a partir da problemática pesquisada, objetivando 

propor uma ação de intervenção e melhoria dessa problemática, 

contribuindo para amenizar ou até superar a mesma. Trata-se de uma 

contribuição prática e efetiva do Programa e dos pesquisadores no 

local de pesquisa pautado nos estudos teóricos da temática 

pesquisada. 

 Na presente pesquisa, por meio das análises e discussões 

realizadas surgiu a demanda de se elaborar um produto educacional 

de formação continuada em forma de curso voltado para a temática: 

avaliação da aprendizagem escolar. Nesse sentido, foi elaborado e 

apresentado aos docentes o referido curso de formação continuada 

intitulado: Avaliação da aprendizagem na EPT: Refletindo e 

(re)construindo concepções e práticas sobre o processo avaliativo. O 

presente curso foi estruturado para ser realizado ao longo de quatro 

encontros, com quatro horas de duração cada encontro, totalizando 16 

horas de curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

“Avaliação da aprendizagem escolar:

Refletindo e (re)construindo concepções 

e práticas sobre o processo avaliativo”

FORMA DE OFERTA 

Presencial 

ENCONTROS 

4 Encontros de 4 horas cada

PÚBLICO ALVO

Professores que atuam na Educação 

Profissional e Tecnologia - EPT.

ÁREA

Ensino / educação

CARGA HORÁRIA

16 horas

PERIODICIDADE

Semanal 

OBJETIVO GERAL

Discutir as concepções e práticas avaliativas 

dos docentes no contexto pesquisado, 

contribuindo para ampliação dos 

conhecimentos sobre a temática, 

proporcionando reflexões e melhorias das 

práticas avaliativas a partir das discussões 

realizadas, demostrando as possibilidades e 

limites dos diferentes instrumentos avaliativos.
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ETAPAS DO CURSO

ENCONTRO

Concepção do “erro” na avaliação.

Concepções de avaliação. 

Histórico da avaliação. 

Ato de avaliar x ato de examinar na educação. 

Funções da avaliação. 

Aspectos legais: Avaliação segundo as LDB. 

Avaliação no IFAC - ODPs - IFAC (Resoluções CONSU/IFAC nº 001 e 002 de  

15 de janeiro de 2018). Nível Técnico e Superior. 

As faces positivas e negativas da avaliação.

Tipos de Instrumentos avaliativos: Aspectos positivos e negativos de cada um.

Prova objetiva: Tipos de questões. Elaboração de questões 

Critérios para correção.

Prova subjetiva: Tipos de questões. Elaboração de questões. 

1

ENCONTRO2

ENCONTRO3

ENCONTRO4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

1

2

3
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JUSTIFICATIVA 

A formação continuada é objeto de estudos 

de vários autores. Para Nóvoa (1997) a formação 

docente acontece ao longo de toda trajetória 

profissional, por meio da reflexão crítica sobre as 

práticas que realiza e de reconstrução permanente 

de uma identidade pessoal. Além disso, a formação 

passa por busca de mudanças, de melhorias, pela 

experimentação e inovação de novos modos de 

trabalho pedagógico. Enfim, formação passa por 

processos de investigação diretamente articulados 

com as práticas educativas.

Imbernón (2010) defende que formação 

continuada seja pautada nos problemas práticos e 

reais dos professores, e não em temáticas 

genéricas. Para o referido autor “A formação 

O presente curso e formação continuada em 

avaliação da aprendizagem busca contribuir com a 

formação e capacitação dos docentes nessa 

temática, uma vez que proporcionará momentos de 

estudos, discussão, reflexão e trocas de 

experiencias sobre a temática, proporcionando 

assim ampliação dos conhecimentos e possíveis 

contribuições nas práticas avaliativas pelos 

docentes.

baseada em situações problemáticas centradas nos 

problemas práticos responde às necessidades da escola. 

A escola passa a ser o foco do processo ação-reflexão-

ação como unidade básica de mudança, desenvolvimento 

e melhoria (IMBERNÓN, 2010, p. 56).

Já Moreira (2003) diz que é preciso “pensar a 

escola como local privilegiado para a formação 

continuada, pois ela oferece uma grande possibilidade, e 

com baixo custo, para promover uma formação mais 

contextualizada, efetiva e com um total envolvimento do 

professor.

Fundamentado nessas concepções o presente 

curso trabalha a temática específica da avaliação no 

próprio contexto escolar. Segundo Luckesi (2011) a 

avaliação deve ser um processo pensado, planejado e ato 

cont ínuo ao longo de todo processo-ens ino-

aprendizagem visando ter uma análise qualitativa sobre 

dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem 

para auxiliar o professor a refletir sobre sua prática 

educativa. Para o mesmo, a avaliação de modo algum 

deve se resumir a realização de provas e atribuição de 

notas. A avaliação da aprendizagem tem por objetivo 

diagnosticar a situação de aprendizagem do educando, 

subsidiando a tomada de decisões pelo docente quanto 

ao seu planejamento e suas práticas pedagógicas.
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JUSTIFICATIVA 

Para Sant'Anna (2014) avaliação é um processo pelo qual “se procura identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações de comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do 

conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático” (SANT'ANNA, 2014, p.31). Dito de outro modo, a 

avaliação nunca deve ser só do aluno e para o aluno, mas de todo processo educativo conduzido pelo docente com 

vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem, planejados pelo docente ao iniciar cada etapa de ensino. 

Diante do exposto é notório a complexidade das práticas avaliativas, especialmente no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica, que trabalha com áreas técnicas e básicas, com um currículo integrado que é mais 

complexo. Nesse contexto cremos que um curso de formação continuada que reflita, discuta e ajude o docente a 

aprimorar suas práticas avaliativas contribui de maneira positiva para a melhoria de todo processo educativo.

AVALIAÇÃO
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SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL

O presente produto educacional intitulado Avaliação da 

aprendizagem na EPT: Refletindo e (re)construindo concepções e 

práticas sobre o processo avaliativo é fruto da pesquisa de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT , com o título 

“Formação continuada e saberes docentes na Educação Profissional e 

Tecnológica: Contribuições para prática pedagógica. O produto foi 

pensado para contribuir com o corpo docente na temática avaliação da 

aprendizagem, considerando que, esta foi uma das temáticas apontadas 

pelos docentes como necessária nos processos de formação continuada, 

visando contribuir na atuação dos docentes que atuam no ensino 

verticalizado, em vários cursos no mesmo semestre, especialmente nos 

cursos técnicos integrados que possuem um elevado número de disciplinas 

e, portando, de avaliações.

Os conteúdos trabalhados em cada encontro, bem como a 

metodologia e material utilizados foram pensados para atender a demanda 

de formação junto aos professores da EPT, e pensados para serem 

aplicados pelo pesquisador/formador e pelos técnicos pedagogos que 

compõem a Coordenação Técnico Pedagógica - COTEP do IFAC - Campus 

Cruzeiro do Sul. No entanto, por ser a avaliação da aprendizagem uma 

temática de grande relevância para o processo ensino e aprendizagem, o 

referido produto pode ser aplicado em outras realidades e contextos 

educacionais que precisam de formações e discussões sobre avaliação da 

aprendizagem. Nesse caso, o formador pode optar por trabalhar com o 

presente produto em sua integralidade com os mesmos assuntos, materiais 

De todo modo, entendemos 

que o produto é uma ferramenta que 

pode auxi l iar  as inst i tu ições 

especialmente aos setores de 

ensino dos Campi, no trabalho de  

formação continuada ou pedagógica 

junto ao corpo docente referente a 

ava l iação da  aprend izagem, 

proporcionando discussões e 

reflexões sobre a prática avaliativa 

docente que podem ter reflexos 

positivos e significativos para o 

processo ensino e aprendizagem 

desenvolvido pelo docente na 

instituição de ensino. 

e metodologias, se atender aos 

objetivos pretendidos, ou ter no 

mesmo, um ponto de partida para o 

trabalho em suas instituições, 

fazendo adaptações e uso de outras 

abordagens, estratégias e recursos  

que atendam aos objetivos da 

realidade local. 



E
T

A
P

A
S

 
D

O
 C

U
R

S
O

 

ENSINO

PROCESSO

AVALIAÇÃO

CONSTRUÇÃO

APRENDIZAGEM

FORMAÇÃO

CURSOS

REFLEXÃO

PRÁTICAS

CONCEPÇÕES

ENSINO

REFLEXÃO

CONSTRUÇÃO

ETAPAS
DO CURSO 



13

Temática: 

Encontro I

4 horas

Conteúdo a ser discutido:

Histórico da avaliação; 

Funções da avaliação; 

Conceitos de avaliação;

Ato de avaliar x ato de examinar na educação; 

Concepção do “erro” na avaliação.

1

2

3

4

5

Objetivos Específicos: 

Conhecer a história da avaliação escolar, suas 
funções e importância para o processo ensino e 
aprendizagem.

Conhecer as concepções de avaliações de 
autores reconhecidos pelo estudo da temática.

Discutir a avaliação da aprendizagem a partir do 
compartilhamento das experiencias e práticas 
no contexto do Campus.

Avaliação Aprendizagem

Sugestões de Desenvolvimento Metodológico 

     Acolhida 
     Apresentação do curso
     Objetivos do 1º encontro

 

Momento: 
1º

Aprox. 20 min

Acolhida

 

Momento: 
2º

Aprox. 30 min

Roda dialógica

Projetar aos docentes nuvens 
de palavras demostrando:

Função da avaliação

O que compreendo por avaliação da 
aprendizagem e processo avaliativo? 

O que a prova representa

Formador anotar pontos importantes das 
falas docentes.

Roda dialógica: Relato pelos docentes 
dos conhecimentos prévios e experiências 
sobre processo avaliativo com base nas 
percepções dos alunos e na seguinte 
questão norteadora: 

 

Momento: 
3º

Aprox. 30 min

Leitura compartilhada

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/bibliotec
a/imagem/2511.pdf

Leitura compartilhada seguida de discussão 
dialógica do texto “O que é mesmo o ato de 
avaliar a aprendizagem?” de Cipriano Carlos 
Luckesi. Disponível Pátio On-line Pátio. Porto 
alegre: ARTMED. Ano 3, n. 12 fev./abr. 2000. 
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Encontro I

4 horas

Em minha formação acadêmica inicial 
(graduação) ou continuada houve 
discussão aprofundada sobre a avaliação 
da aprendizagem?

Como costumo avaliar meus alunos?

Discussão dialógica do texto com base nas 
questões:

Como entendo que deve ser o processo 
avaliativo de meus alunos?

Que instrumentos avaliativos mais utilizo? 

1

2

3

4

 

Momento: 
4º

Aprox. 80 min

Projeção de Slides

Discussão dos slides apresentados

Aula expositiva dialogada a partir de 
projeção de slides sobre avaliação, funções, 
histórico e conceitos.

 

Momento: 
5º

Aprox. 40 min

Exposição de Vídeo e discussão

Exibição de Vídeo: Avaliação da 
aprendizagem. Parte I;

https://www.youtube.com/watch?v=gW6Ti
99KaOQ

 

Momento: 
6º

Aprox. 10 min

Avaliação do encontro

Finalizar o encontro solicitando que os 
docentes anotem em forma de tópicos 
numa folha distribuída aos mesmos as 
seguintes informações sobre o assunto 
estudado;

O que já sabia/conhecia. 

O que aprendeu de novo.

1

2

Enconto
1
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Temática: 

Encontro II

4 horas

Conteúdo a ser discutido:

Aspectos normativos externos: 
Avaliação segundo as LDB

Aspectos normativos internos IFAC - 
(Resoluções CONSU/IFAC nº 001 e 002 de 15 
de janeiro de 2018. ODP´s cursos
Técnicos e Superior).

As faces positivas e negativas da avaliação. 

1

Objetivos Específicos: 

Analisar as regulamentações externas e

Discutir os aspectos positivos e negativos da 
avaliação.

internas relativas ao processo avaliativo.

Avaliação Aprendizagem

Sugestões de Desenvolvimento Metodológico 

 

Momento: 
2º

Aprox. 30 min

Vídeo para reflexão

Relação professor-aluno no processo 
avaliativo.

Assistir ao curta-metragem “Lifted” 

https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0

Discussão socialização sobre as experiências 
e posturas do professor no ato avaliativo.

 

Momento: 
3º

Aprox. 95 min

Projeção de Slides

Aula expositiva dialogada a partir de 
projeção de slides sobre os tópicos a serem 
discutidos no encontro.

Discutir e incentivar a discussão dos slides 
apresentados.

2

3

 

Momento: 
1º

Aprox. 15 min

Acolhida

Acolhida e boas vindas
Leitura do objetivo do encontro
Retomada do encontro anterior

 

Momento: 
4º

Aprox. 60 min

Leitura e discussão textual

Texto: Avaliação como ato de amor e não de 
exclusão. (Bernardo Alfredo Mayta 
Sakamoto;

Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui).
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Encontro II

4 horas

 

Momento: 
5º

Aprox. 15 min

Acolhida

Avaliação da aprendizagem - Parte 02 
Luckesi

https://www.youtube.com/watch?v=8K5of8C45
GY&t=18s

 

Momento: 
6º

Aprox. 10 min

Avaliação do encontro

O que já sabia/conhecia. 

Responder Ficha de autoavaliação do 
encontro, apontando.

O que aprendeu de novo.

Slides
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Temática: 

Encontro III

4 horas

Conteúdo a ser discutido:

1

Avaliação Aprendizagem

Tipos de Instrumentos avaliativos: Aspectos

positivos e negativos de cada um.

Observação / registro / fichas; 

Debate; 

Autoavaliação; 

Parte I: 

Trabalho: individual e em grupo; 

Parte II: 

Portfólio. 

Prova subjetiva; 

Seminário; 

Prova oral.

Prova objetiva; 

Prova em grupo sem consulta; 

Prova individual com consulta; 

Participação em sala de aula; 

Prova em grupo com consulta; 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Objetivos Específicos: 

Analisar os diversos instrumentos avaliativos, 
discutindo os aspectos positivos e negativos de 
cada um.

Compreender as possibilidades de uso de
diferentes instrumentos avaliativos.

Sugestões de Desenvolvimento Metodológico 

 

Momento: 
1º

Aprox. 15 min

Acolhida

Objetivo do encontro.

https://www.youtube.com/watch?v=ImI60Gn4txs

Vídeo motivacional: Re-significando a avaliação.
Retomada do encontro anterior.

Acolhida. 

 

Momento: 
2º

Aprox. 15 min

Texto reflexivo

Leitura do texto “Revoltado ou criativo. 

http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/ 
Forma%C3%A7%C3%A3o%20Continuada/Avalia 
%C3%A7%C3%A3o/Avaliar%20com%20efic% C3% 
A1cia%20e%20efici%C3%AAncia.doc

Fonte: MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento 
privilegiado de estudo, não um acerto de contas. 
Capítulo 9: “Avaliar com eficacia e eficiencia”. 2° 
edição. Rio de Janeiro:  Lamparina,  2007. 
Fragmento de texto disponível em
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Encontro III

4 horas

 

Momento: 
3º

Aprox. 90 min

Projeção de Slides. Parte I

Aula expositiva dialogada a partir de projeção 
de slides sobre os conteúdos a serem 
discutidos no encontro.

 

Momento: 
4º

Aprox. 30 min

Vídeo

Avaliação da aprendizagem - Parte 03 
(Cipriano Luckesi).

https://www.youtube.com/watch?v=-
3l6RKuykAY&t=58s 

 

Momento: 
5º

Aprox. 90 min

Projeção de Slides. Parte II

Aula expositiva dialogada a partir de projeção 
de slides sobre os conteúdos a serem 
discutidos no encontro.

 

Momento: 
6º

Aprox.10 min

Fechamento do encontro

O que já sabia/conhecia. 

Responder Ficha de autoavaliação do
encontro, apontando.

O que aprendeu de novo.
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Temática: 

Encontro IV

4 horas

Conteúdo a ser discutido:

Avaliação Aprendizagem

Prova objetiva: Tipos de questões. Elaboração 
de questões.

Critérios para correção
de questões

Prova Subjetiva: Tipos de questões. Elaboração 

Objetivos Específicos: 

Refletir sobre a importância da linguagem na 
elaboração dos instrumentos avaliativos

Discutir a construção de itens avaliativos

Prova: um momento privilegiado de estudo, 
não um acerto de contas. 
Capítulo 9: “Avaliar com eficacia e eficiencia”. 
2° edição. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

Texto: Avaliar com Eficácia e Eficiência. 
Disponível em MORETTO, Vasco Pedro. 

Sugestões de Desenvolvimento Metodológico 

 

Momento: 
1º

Aprox. 10 min

Acolhida

Objetivo do encontro.
Acolhida. 

Retomada do encontro anterior.

 

Momento: 
2º

Aprox. 15 min

Leitura e discussão textual 

https://www.youtube.com/watch?v=K0HbodcuZ20&t=95s

Avaliação da aprendizagem - Parte 04 (Cipriano 
Luckesi).

 

Momento: 

3º
Aprox. 15 min

Apreciação de vídeo 

Discutir e incentivar a discussão dos slides 
apresentados

Aula expositiva dialogada a partir de projeção de slides.

 

Momento: 
4º

Aprox. 90 min

Projeção de Slides

Vídeo palestra: Vasco Moretto 
Exemplificar a questão da linguagem na elaboração 
das questões.

 

Momento: 
5º

Aprox. 30 min

Vídeo e discussão. 
Temática: linguagem na 
elaboração de itens/questões

Reelaboração de questões aval iat ivas pelos 
professores de suas disciplinas.
Socializar com os colegas

 

Momento: 

6º
Aprox. 30 min

Atividade prática

https://www.youtube.com/watch?v=yQQIOMubFAI&feature

=youtu.be 

Avaliar o encontro e o curso. Vídeo reflexivo final: Não 
julgue

 

Momento: 
7º

Aprox. 10 min

Avaliação final
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