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APRESENTAÇÃO 

O propósito deste guia didático é contribuir no processo de ensino-

aprendizagem químico desenvolvido nos níveis cognitivos dos alunos do Ensino 

Fundamental através da Atividade Experimental Problematiza (AEP) e, a partir 

dessa metodologia, inserir a ferramenta tecnológica de avaliação formativa, 

Software pNota, capaz de auxiliar o professor nesse processo. 

O guia produzido para o Ensino de Química ou de Ciências contém em seu 

corpo a metodologia de AEP aplicado a livros paradidáticos, com seus eixos 

estruturantes e orientações de como aplicá-las. Além de descrever essa 

metodologia, o guia didático também demonstra como organizar, aplicar e 

interpretar os dados gerados pela Atividade Experimental Problematiza no 

Software pNota.  

Ao propor a articulação da AEP com um livro Paradidático, essa metodologia 

ativa experimental estimula o estudante a realizar seus registros, discutir seus 

resultados, levantar suas hipóteses e avaliar as possíveis explicações para que 

haja uma discussão com o professor e assim, durante essas etapas do 

experimento, desenvolvendo a autonomia e protagonismo desse aluno. 

Enquanto no lado do professor, ao analisar se o estudante atingiu o nível 

cognitivo da Atividade Experimental Problematizada, a ferramenta Software 

pNota o auxilia na correção das atividades discursivas, retirando a subjetividade 

e a imparcialidade da avalição. 

Boa leitura e ótimo trabalho! 

Os autores. 

  



1. INTRODUÇÃO 

A reformulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe um 

equilíbrio nos conteúdos de biologia, física e química em todos os anos de 

escolaridade do ensino fundamental, o que promoveu uma distribuição temática 

dos assuntos e fez progredir a assimilação da ciência como uma área e não 

apenas como uma disciplina. Sendo assim, essa norma propõe que o ensino do 

componente envolva mais investigação e menos atividade, tais como “copiem 

do professor”, logo há a necessidade de adoção da abordagem investigativa e 

experimental como elemento central da formação. 

Uma atividade que corrobora com o que é esperado e descrito na nova BNCC 

é a Atividade Experimental Problematizada (AEP).  Moura et al (2015) 

descreveram que AEP é o processo experimental que se desenvolve a partir da 

demarcação de um problema de natureza teórica, ou seja, da experimentação 

que objetiva a busca por solução a uma questão colocada.  

Na perspectiva da AEP, o problema apresentado pode despertar no aluno 

motivação, interesse no desafio intelectual e capacidade de discussão e de 

articulação de ideias, promovendo sua autoconfiança necessária para que 

busque apresentar explicações aos fenômenos estudados. 

A Atividade Experimental Problematizada (AEP) é fundamentada pela Teoria de 

Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e na Epistemologia de 

Thomas Kuhn (EPK). Essa proposição de metodologia ativa experimental 

apresenta como eixo teórico um processo de experimentação a partir de uma 

situação-problema. 

A teoria de Ausubel, entende que é necessário que o material utilizado na 

transmissão do conhecimento seja significativo, ou seja, criando também um elo 

com o conhecimento que o mesmo já tenha apreendido anteriormente, 

permitindo assim que o aluno elabore novos significados, que serão 



incorporados em sua estrutura cognitiva.  A aprendizagem significativa se dá 

quando a nova informação adquire significados para o aluno com determinada 

clareza, estabilidade e diferenciação através de uma ancoragem de modelos 

específicos (Silva e Moura, 2018).   

Com o propósito de reduzir esforços do professor no processo de correção e de 

e classificação na estrutura cognitiva, a tecnologia de agrupamento de padrões 

foi apresentada como uma ferramenta para reconhecer e agrupar respostas 

similares fornecidas por alunos, a clusterização automática (KUMAR, 2000). 

Essa é uma técnica que utiliza a abordagem de aprendizagem não-

supervisionada, em que a auto-organização de padrões em classes são 

selecionados sem necessitar de exemplos de padrões rotulados para orientar 

como classificar novos modelos. 

O objetivo dessa técnica de clusterização é formar grupos caracterizados por 

alta homogeneidade entre padrões de um mesmo grupo e heterogeneidade 

entre padrões de grupos distintos. Isso significa que os padrões devem ser 

semelhantes entre si dentro do mesmo grupo e diferentes em relação aos 

padrões de outros grupos (OLIVEIRA, 2010).  

Os capítulos a seguir mostrarão como o professor pode organizar uma Atividade 

Experimental Problematizada (AEP) e, aplicada a ferramenta computacional 

Software pNota, como fazer a avaliação formativa em sua atividade 

experimental.  

  



2. POR QUE USAR A ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROBLEMATIZADA 

(AEP)? 

A Atividade Experimental Problematizada (AEP) é fundamentada pela Teoria de 

Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e na Epistemologia de 

Thomas Kuhn (EPK). Essa proposição de metodologia ativa experimental 

apresenta como eixo teórico um processo de experimentação a partir de uma 

situação-problema. A partir da demarcação do problema, são traçados o 

objetivo experimental e as diretrizes metodológicas. As etapas da Atividade 

Experimental Problematizada (AEP) descritas pelos autores são: 

• Problema Proposto: pergunta que instiga uma busca por uma solução. 

Distingue-se de uma questão ou da singularidade de uma pergunta, diferencia-

se no sentido de tratar-se de ações que visam aproximar teoria e observação, 

favorecendo compreensões científicas diversificadas. 

• Objetivo Experimental: problemática levantada, o qual será responsável 

por levar aos resultados, de forma experimental, a acompanhar todo o 

procedimento que solucionará a referida situação problema. 

• Diretrizes Metodológicas: são as ações que orientam a prática 

provenientes do objetivo experimental. A partir dessas diretrizes os professores 

devem garantir as condições metodológico-organizacionais necessárias ao 

desenvolvimento de uma atividade experimental capaz de gerar aprendizagem 

significativa. 

A seguir, a Figura 1 sistematiza o processo que desencadeia a Atividade 

Experimental Problematizada (AEP).  

  



FIGURA 1 – Articulação Teórico-Metodológica para a construção da AEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, Moura (2018, p.108). 

A AEP está organizada em dois eixos principais, sendo um de natureza teórica 

e outra metodológica. Para cada eixo há uma síntese de elementos denotativos 

que norteiam essa estratégia experimental com a finalidade de buscar uma 

“ação” para elucidar a situação-problema, conforme descrito no Quadro 1.  

QUADRO 1 – Síntese dos elementos denotativos da AEP 

Eixos 

Teórico – o planejar Metodológico – o executar 

a. Proposição do 

Problema 
b. Objetivo 

experimental 
c. Diretrizes 

metodológicas 

i. Discussão prévia 

ii. Organização/desenvolvimento 

iii. Retorno ao grupo de trabalho  

iv. Socialização 

v. Sistematização 

Fonte: Silva, Moura (2018, p.103). 

A partir da síntese dos elementos denotativos da AEP se estabelecem as 

diretrizes metodológicas necessárias para se atingir os resultados pretendidos. 

Isto posto, a Figura 3 esquematiza o fluxo que caracteriza a AEP. 



FIGURA 3 – Fluxo da AEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, Moura (2018, p.104). 

A elaboração, a apresentação e a elucidação dos eixos configuram-se como 

atribuições personalizadas do professor, na proposição da metodologia ativa 

experimental, ou seja, AEP, que inverte a rota investigação/ resolução de um 

problema: 

[...] propõe-se uma experimentação tendo-se como base a 

demarcação de um problema, de natureza teórica, a partir do qual se 
desenvolverá uma proposta de ações experimentais, como uma de 

suas possibilidades metodológicas e processuais para obtenção de 
uma possível solução àquele. De um modo mais elucidativo, em AEP, 

um problema teórico dá origem a uma atividade experimental, em sua 
estrutura teórico-metodológica. 

(SILVA; MOURA, 2018, p.104). 

A AEP se caracteriza como uma metodologia ativa pela forma não linear como 

ela acontece, de maneira que “o Planejar” e “o Executar” se integram e se 

interseccionam no “Fazer Ciência”, conforme ilustrado na Figura 4. 

  



FIGURA 4 – AEP como o “Fazer Ciência” 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2020. 

O “Fazer Ciência” é a conjugação indissociável entre teoria e prática, de modo 

que seu ponto de partida decorre de uma situação provocada a partir de uma 

ação docente, ou seja, caracteriza-se como um processo de ensinagem. A 

leitura de um livro paradidático; a exibição de um documentário ou de um filme 

científico; o áudio de podcast; são situações provocadoras à aprendizagem. 

Logo, ampliam-se as possibilidades de construir uma proposição, uma 

estratégia, uma ação metodológica que articule “o Planejar” e “o Executar”.  

Nesse aspecto, a Atividade Experimental Problematizada distingue-se de outras 

propostas de metodologias ativas, por ser personalizada à necessidade 

específica gerada a partir de um problema proposto, que desencadeará o 

objetivo experimental e as diretrizes metodológicas próprios. Logo, a AEP 

propicia a aquisição e a compreensão de conhecimentos necessários a respeito 

dos fenômenos da natureza, em um processo hermenêutico- interpretativo do 

“Fazer Ciência”.  

  



3. QUE TAL ORGANIZAR UMA AEP POR MEIO DE UM LIVRO 

PARADIDÁTICO? 

Para expandir o conhecimento de forma interativa, melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem e incentivar a leitura, o intuito desse guia didático foi 

auxiliar o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental a abordar 

assuntos das Ciências da Natureza, promovendo a divulgação científica como 

uma forma de quebrar as rígidas estruturas de aprendizado que se impõem às 

disciplinas de Química, Física e Biologia.  

Essa abordagem se dá a partir de obras de ficção, aventuras, suspense e 

investigação focadas no aprendizado de forma lúdica, propõem-se então, uma 

nova forma de abordagem e entendimento das peculiaridades das áreas das 

ciências exatas.  

O primeiro passo é escolher um livro paradidático que possa aguçar a 

curiosidade típica da faixa etária do ano das séries iniciais. Deixo aqui uma 

sugestão, a coleção “Jornada Científica” da Editora Moderna. A minha escolha 

para esse guia didático foi o paradidático desta coleção, “A fórmula secreta – 

uma aventura química de quebrar a cabeça”, cujo autor é Dan Green.  

Esse livro é um tipo de leitura em que as páginas não seguem a sequência 

numeral ordinal e sim alteram de acordo com os enigmas científicos que devem 

ser desvendados no decorrer da história. Para chegar à conclusão da narração 

tudo depende das escolhas do leitor, transformando a história em um quebra-

cabeça, que testa o limite do raciocínio e da organização de ideias antes de 

seguir para a página sugerida. 

O livro é rico em ilustrações, traz uma linguagem de fácil entendimento e uma 

história que envolve o público do 5º ano.   



FIGURA 5 – Capa do livro paradidático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito: Shephard, David, 2015. 

O professor deve associar o livro junto às Atividades Experimentais 

Problematizadas para que ensinem a reconhecer e utilizar adequadamente, na 

forma oral e escrita, toda a simbologia e códigos envolvidos na linguagem 

científica, a partir dos primeiros anos do Ensino Fundamental, bem como a 

exercitar o pensamento crítico e criativo - uma das competências gerais exigidas 

pela BNCC. 

Após escolher o livro paradidático, o professor escolhe a Habilidade da BNCC 

do qual queira trabalhar com sua turma. A partir da Habilidade, ele anotará quais 

conteúdos programáticos Químicos estão envolvidos no contexto da leitura.  

A Figura 6 descreve uma “checklist” para iniciar o planejamento da AEP de 

forma interdisciplinar com Língua Portuguesa. 

  



FIGURA 6 – Checklist para iniciar o planejamento da AEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2020. 

Com o “checklist” todo conferido, seguimos para planejar a AEP. 

3.1 O PLANEJAMENTO DA AEP NOS ELEMENTOS DENOTATIVOS  

Para compreender como é descrito o planejamento da AEP nos seus elementos 

denotativos a página do livro que serviu de suporte para a elaboração da AEP 

será visualizada na Figura 7.  

O professor buscará nessa parte do livro o “Problema-Proposto” e, em seguida, 

determinará o objetivo experimental e as diretrizes metodológicas necessárias 

para o aluno atingir o Nível Cognitivo esperado. 

Essa problemática proposta deve ser a situação-problema que o estudante 

deverá solucionar no decorrer a AEP. Lembre-se que o diferencial dessa 

atividade é que não siga um “passo-a-passo” orientado pelo professor, mas sim 

uma experimentação provocativa, em que o estudante colocará a “mão-na-

massa” sem copiar do professor, uma vez que pensou na própria estratégia de 

como agir nesse desafio.  



FIGURA 7 – Texto suporte da construção da AEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2020. 

Assim que a Habilidade EF05CI01 for escolhida, o professor identifica o 

Conteúdo Químico abordado dentro do texto suporte, que, nesse exemplo, foi 

Matéria e Energia. A partir desse instante, o professor reconhece que o 

fenômeno a ser compreendido para que o aluno continue a história do 

Paradidático é Fusão. Logo, o Objetivo Experimental deve ser construído com 

esse propósito: trabalhar a habilidade dentro do assunto Fusão.  

Para que seja feito com êxito, o professor deve escrever o maior número 

possível de caminhos que o estudante percorrerá na tentativa de erro e acerto 

até que chegue à resolução da situação-problema.  

Mas, como elaborar uma diretriz metodológica? 



Conforme descrito no Quadro 1, a AEP é dividida em dois eixos: o teórico e o 

metodológico. O teórico foi descrito no parágrafo anterior quando identificou a 

Habilidade, o Objetivo Experimental e criou a situação-problema, ou seja, o 

Problema-Proposto. Para escrever o eixo metodológico, o professor planeja os 

tipos de respostas que seu aluno buscará para resolver o problema-proposto. 

A discussão prévia começa quando o professor organiza o desafio do 

Problema. O Desenvolvimento da atividade deve ser o tempo disponibilizado 

para que os estudantes debatam ideias, executem suas hipóteses e anotem no 

seu diário de bordo o que estão fazendo, seja o considerado “certo” ou “errado”. 

Esse é o momento que o professor deverá mediar com muita leveza para que 

não apresente a resolução ao estudante, pois é um tempo rico em trocas. Nesse 

momento, o retorno ao grupo de trabalho visa a reflexão e discussão 

intragrupo de experimento. 

Para essa aula de “derreter o gelo”, o planejamento foi disponibilizar uma chave 

congelada dentro de uma pedra de gelo. Na bancada do laboratório de ciências 

estavam dispostos sal grosso, sal fino, talco, giz, vinagre, cronômetro e a pedra 

de gelo com a chave dentro dela congelada. Observe que os materiais usados 

são os mesmos citados no livro paradidático.  

O professor deve dar subsídios e permitir ao aluno a tentativa de “acerto e erro”. 

O tempo disponível para desenvolver essa etapa foi planejado para 33 minutos. 

E durante esse momento, o professor percorre a sala para motivar os alunos a 

escreverem, de forma bem rascunhada, suas hipóteses e observações.  

A socialização é o momento planejado para que os grupos exponham seus 

resultados. É o tempo de espaço coletivo para a troca de ideias do que cada um 

fez para chegar à resolução do problema-proposto. A sistematização é a forma 

como a conclusão foi gerada. O aluno aqui descreve no seu diário de bordo a 

que conclusão chegou sobre o experimento e como ele consegue aplicar isso 

em outras situações. O professor pode organizar o tempo de socialização e 



sistematização em torno de 15 minutos. 

Na aula da Figura 7, os alunos usam o cronômetro para verificar o tempo de 

fusão do gelo ao adicionar sobre ele um dos materiais sugeridos na bancada. 

No momento da socialização eles dizem o tempo que gastaram e discutem suas 

estratégias. Pode ser que um aluno sugira, por exemplo, o uso de um secador 

de cabelo, ou aspirador de pó. O professor reflete essa estratégia com a sala. 

Após essa socialização, a sistematização pode associar o efeito do 

descongelamento a lugares que nevam, por exemplo. A Figura 8 demonstra a 

esquematização do planejamento dessa AEP. 

FIGURA 8 – Esquematização do planejamento da AEP 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2020. 

  



Uma ficha de atividade Experimental problematizada está anexada no apêndice 

desse guia didático para auxiliar o professor no planejamento da sua AEP.  

A avaliação formativa leva o professor a observar melhor seus alunos, a 

compreender melhor o processo cognitivo do estudante, de modo a ajustar e 

individualizar suas intervenções pedagógicas (PERRENOUD, 1999).  

Ao ler os registros dos estudantes no diário de bordo dos alunos, junto às 

discussões na socialização da AEP, o professor consegue verificar se o Objetivo 

Experimental foi atingido, e consequentemente, analisar se ocorreu o avanço no 

processo cognitivo. Porém, o tempo previsto para leitura e correção de todos os 

diários de bordo pode comprometer o andamento dos outros conteúdos 

curriculares.  

Uma sugestão para apurar se esse processo de aprendizagem foi exitoso é 

organizar questionários discursivos com perguntas estratégicas para serem 

respondidas pelos estudantes, e, a partir das respostas recolhidas, planejar 

como fazer sua intervenção pedagógica.  

Para reduzir esse esforço de correção pelo professor, o Software pNota atende 

as características da avaliação formativa conforme as características citadas por 

Villas Boas (2004): é mediado pelo professor; destina-se a promover a 

aprendizagem; considera o progresso individual do aluno; os erros são vistos 

como informações diagnósticas para aprendizagem e o aluno exerce o 

protagonismo da sua aprendizagem.  

Assim que ficou descrito um exemplo da esquematização do planejamento da 

AEP, conheceremos, no capítulo a seguir, o método Avaliativo Formativo para 

associar se a AEP atendeu ao Nível Cognitivo planejado pelo professor.  

  



4. O MÉTODO AVALIATIVO FORMATIVO SOFTWARE PNOTA E 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROBLEMATIZADA. 

O Software pNota é uma metodologia computacional que apoia o processo de 

ensino-aprendizagem de classificação. Por meio dessa metodologia e de 

técnicas de reconhecimento automático de perfis de alunos, a tecnologia auxilia 

o professor a diagnosticar seus estudantes e a realizar ações de avaliação 

formativa, possibilitando maior prática de exercícios, feedbacks mais rápidos, 

retomada de revisão dos assuntos menos eficazes. Baseado no agrupamento 

de dados simulares, esse software integra o processo de inteligência artificial ao 

protagonismo do docente de forma interativa. 

Como iniciar o processo nesse perfil de avaliação a partir da Atividade 

Experimental Problematizada? 

Para isso o professor necessitará criar formulário Google Forms, encaminhar 

para e-mail do Software pNota e analisar os resultados. Esse procedimento está 

descrito nos subcapítulos a seguir. 

4.1 A CRIAÇÃO DO FORMULÁRIO GOOGLE FORMS 

O professor estruturará o formulário na plataforma Google. Para isso, ele deverá 

ter uma conta com login e senha gmail.  Seguem descritos os passos: 

1. Acesse o site Google Forms (https://www.google.com/forms/about/) e clique 

em “Ir para o formulário Google”. 

2. Clique em iniciar um novo formulário em branco. 

3. Monte a pergunta e, ao lado da pergunta, fará a opção “Parágrafo” para que 

a resposta seja discursiva. Crie quantas perguntas achar necessário para 

verificação da aprendizagem (Figura 9). 

  



4.  

FIGURA 9 – Página do Formulário Google. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

5. Clique em “Enviar”. A seguir, aparecerão opções para envio. Escolha a 

opção mais fácil para os alunos terem acesso: e-mail ou link via aplicativo 

de mensagem. 

4.2 COMO PROCEDER DEPOIS QUE OS ALUNOS RESPONDERAM O 

QUESTIONÁRIO DISCURSIVO? 

O professor deverá ter o formulário respondido para enviar ao e-mail do 

Software pNota. Para isso, deverá seguir o passo-a-passo conforme a 

numeração descrita: 

1. Na página do formulário, ao lado das perguntas, clique em Respostas, como 

na Figura 10:  

 

FIGURA 10 – Passo 1 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 



2. A seguir, na página de respostas, clique no ícone verde, aquele com uma 

cruz no meio, como na Figura 11:  

 

FIGURA 11 – Passo 2 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

3. Após o passo 2, duas opções estarão disponíveis. Selecione/mantenha 

marcada a primeira opção, depois clique em Criar. A Figura 12 mostra esse 

passo.  

 

FIGURA 12 – Passo 3 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

4. A planilha com todas as respostas obtidas no formulário aparecerá. Nessa 

planilha o professor fará adequações em algumas colunas para que o 

Software pNota tenha uma análise exitosa sobre os resultados. Esta coluna 

é a que o formulário do Google usa para registrar a data e hora da inserção 

das respostas, essa coluna tem o nome de Timestamp, em inglês. A 



primeira linha da 1ª coluna dessa planilha o professor colocará seu e-mail. 

Caso o professor não informe o seu e-mail, impedirá que o sistema pNOTA 

e o pessoal do suporte entrem em contato para resolver alguma dificuldade 

ou dúvida que possa surgir, conforme figura 13. 

 

FIGURA 13 – Passo 4 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

5. A coluna de resposta é a mais importante. É sobre essa coluna que todo o 

processamento de correção será realizado. Enquanto os outros campos são 

únicos para cada respondente, a resposta pode aparecer mais de uma vez, 

isso dependerá de quantas perguntas existirem no formulário. Observe que 

no formulário as perguntas parecem estar sobrepostas umas às outras. 

Basta mexer na largura de cada célula da planilha para ter o texto na íntegra. 

Aqui o professor adicionará uma coluna a direita de cada pergunta. Para 

cada resposta haverá uma célula classe logo a seguir na planilha. Então, se 

tivermos duas perguntas no formulário, teremos duas respostas e duas 

colunas na seguinte ordem: respostas-01 em uma coluna, classe para a 

respostas-01 na coluna seguinte; respostas-02 em uma coluna, classe para 

a respostas-02 na coluna seguinte. A Figura 14 ilustra esse procedimento: 

  



FIGURA 14 – Passo 5 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

6. Após editar a planilha, clique em compartilhar. Em seguida, clique em 

compartilhar com pessoas e grupos. Neste espaço o professor insere o e-

mail pnota.form@gmail.com. A figura 15 demonstra como proceder.   

Pronto! Agora é só enviar e aguardar o contato do suporte do Software 

pNota. 

 

FIGURA 15 – Passo 6 do envio do formulário ao Software pNota 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2020 

Enviado o formulário ao suporte do Software pNota o professor aguardará o 

contato para a continuação do processo. Um e-mail de confirmação de 



recebimento é enviado ao professor assim que o Software recebe a planilha. 

4.3 O SUPORTE ENTROU EM CONTATO, O QUE FAZER? 

O método do Software pNota analisa o conjunto de respostas, encontra padrões 

relevantes e seleciona amostras de respostas para serem analisadas pelo 

professor. Assim que o professor recebe essas marcações ele as avalia e 

reenvia ao Software pNota. Com as aprovações do docente, o Software pNota 

corrige as demais respostas de acordo com os padrões de avaliação recebidos. 

Entenda que o pNota faz uma varredura nas respostas dos formulários, e então, 

criará padrões de respostas mais descritas pelos estudantes. Ele seleciona 25% 

das melhores respostas e envia ao professor para que seja avaliado a qualidade 

dessas respostas. O professor vai corrigir essas respostas selecionadas pelo 

Software pNota, e a partir da confirmação do professor, o Software continua a 

correção e análise dos 75% das respostas.  

O resultado é um relatório descrevendo qualitativamente e quantitativamente o 

processo avaliativo. Esse relatório retrata o esforço necessário para avaliação 

conjunta com o Software pNota, a qualidade dos resultados segundo a 

equivalência de correção do professor e do sistema e informações relevantes 

do conjunto de resposta. A figura 16 representa o fluxo representativo dessa 

ferramenta. 

  



FIGURA 16 – Fluxo metodológico do Software pNota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2020. 

Ao gerar o relatório, este chega pelo e-mail do professor. O tempo de resposta 

da correção das atividades e síntese do relatório dependerá do período que o 

professor der o feedback aos padrões de respostas recolhidos para análise (os 

25% separados pelo Software).  

4.4 CHEGOU O RELATÓRIO DO SOFTWARE PNOTA, COMO ANALISÁ-

LO? 

O relatório recebido pelo professor contém os seguintes dados: cada resposta 



do formulário terá discriminada cinco (5) parâmetros diferenciados (ACC, PRE, 

REC, F1 e MAE) e uma lista com as 10 palavras mais frequentes usadas entre 

os estudantes para aquela pergunta. 

A figura 17 resume com o relatório chega aos professores. Os dados 

encontrados nessa figura foram retirados da avalição da Atividade Experimental 

Problematizada citada na Figura 7.  

FIGURA 17 – Layout dos dados do relatório do Software pNota 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software pNota, 2019. 

Para entender o significado desses parâmetros, a seguir são listados a ordem 

da métrica a ser usada pelo professor para orientar e analisar o perfil da sua 

avaliação diante da turma:  

1. Analisar os pontos MAE. Esse parâmetro significa Erro Absoluto Médio. 

A partir desses dados, o professor se orientará se a atividade foi exitosa e, 

assim, se guiará sobre o próximo resultado a ser analisado. Quanto mais 

próximo de zero for o valor, mais fidedigna a avaliação computacional com a do 

professor.  

2. Considerar o valor PRE. O significado desse parâmetro é Precisão. 



Esse valor é um indicativo do real número de acertos dentro da sua atividade 

avaliativa, inclusive aqueles que extrapolaram na expectativa de resposta.  

3. Verificar o valor F1. Esse valor estabelece o impacto no sistema 

computacional para amostras verdadeiras avaliadas como questões “meio-

certas” e “erradas”, ou seja, todas as possíveis fugas de modelos, aqui o 

professor consegue identificar o quão real são os Padrões de Repostas 

(“Menções de Palavras”). 

4. Examinar o valor de ACC. Esse parâmetro significa Acurácia e 

representa a quantidade de respostas que foram avaliadas de maneira similar 

pelo Software pNota e pelo professor. Por meio dessa porcentagem o professor 

consegue identificar a exatidão de estudantes que conseguiram alcançar sua 

expectativa de resposta. 

5. Julgar as menções mais citadas no quadro “Frequência de Menções 

de Palavras”. A parte que descreve as palavras-chave faz com que o professor 

compreenda como os alunos estão pensando sobre o problema proposto e, 

junto a isso, consegue confrontar os resultados de possíveis aulas não eficazes. 

Voltando a Figura 17, a “Aula 8” representa uma Atividade Experimental 

Problematizada e apresentou uma amostra de 70 alunos que responderam essa 

atividade. Como foi feita essa análise? 

Desses 70 alunos, o Software pNota fez uma leitura de todas as respostas e 

verificou a frequência de palavras entre elas. A partir dessa varredura, o 

programa selecionou 18 respostas, o que equivale a 25% do total, para enviar 

ao professor. Essa parte é fundamental para manter a lisura do processo e a 

atividade avaliativa seja o perfil do professor. 

Assim que o educador recebe essas 18 respostas, ele as avalia de acordo com 

o parâmetro que gostaria de analisar a turma. Pode ser um valor numérico como 



nota de zero a 10, ou por menção de desempenho: satisfatório ou insatisfatório. 

No caso da figura 17, o professor optou por ponderar a questão avaliativa 

através de menção dos Níveis Cognitivos Insuficiente, Adequado ou Avançado. 

A partir das considerações das 18 questões, o Software pNota classificou as 

outras 52 respostas.  

Com isso, o Software criou quatro zonas de Nível Cognitivo de acordo com a 

porcentagem de acertos: 

 0 até 45% - a turma estava classificada como insuficiente; 

 46 a 60% - a turma estava classificada como adequado; 

 61 a 75% - a turma estava classificada como adequada para avançada; 

 Acima de 76% - a turma estava classificada como avançada; 

Sendo assim, o valor de MAE próximo a zero conclui que a atividade elaborada 

pelo professor foi exitosa, pois a avaliação computacional foi fidedigna a do 

professor. Ponderando os valores, a ACC de 95,71% mostra que, dentro dos 

padrões de respostas avaliados, a turma está no Nível Cognitivo Avançada. O 

mesmo acontece com o 91,40% do PRE.  

E quanto a porcentagem de erro? O REC mostra que, por ser um parâmetro de 

balanceamento entre as avaliações corretas e as erradas, o valor de 96,31% diz 

que, mesmo com questões consideradas erradas, o Nível Cognitivo da turma 

continua no Avançado. Com esse relatório, o professor verifica como e em que 

momento fará sua intervenção pedagógica.  

Compreende o quanto essa ferramenta computacional é vantajosa para o 

educador? Essa proposta avaliativa faz uma análise da Atividade Experimental 

Problematizada conforme o professor solicita, ou seja, é personalizado aos 

parâmetros desejados por ele. 

  



5. DE QUE FORMA CONSIGO DESCREVER E CLASSIFICAR O NÍVEL 

COGNITIVO? 

As unidades temáticas dentro da Base Nacional Comum Curricular estão 

estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce 

progressivamente ao longo dos anos. Essas habilidades mobilizam 

conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, 

práticas e procedimentos de investigação envolvidos na dinâmica da construção 

de conhecimentos na ciência (BRASIL, 2018). 

No Ensino Fundamental, as Competências Gerais estão presentes em unidades 

temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas dentro 

de cada área do conhecimento e componentes curriculares específicos. 

As unidades temáticas dentro da BNCC estão estruturadas em um conjunto de 

habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. 

Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns 

dos principais processos, práticas e procedimentos de investigação envolvidos 

na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência (BNCC, 2018). 

A aprendizagem e o desenvolvimento de uma habilidade necessitam de uma 

seleção e uma interpretação de informações para que, a longo prazo, possa ser 

aplicado de forma relevante e, assim, conseguir realizar uma ação.  

Durante o processo de aprendizagem, as mudanças que acontecem nesse 

percurso requerem exigências de atenção que moldam a habilidade. Gil Perez; 

Castro (1996) destacam que apresentar situações-problema abertas, incentivar 

a atenção, a reflexão e a geração de perguntas, potencializar análises de cunho 

quantitativo e sistematizar memórias científicas a partir de dados e das 

interpretações geradas de forma coletiva, são elementos importantes à 

investigação científica. 



Uma Atividade Experimental Problematizada (AEP) pode ser considerada 

satisfatória quando reflete que a situação-problema não se resume nas 

respostas em si, mas na condução e na reflexão que delas demandam para 

consolidar resultados.  

Para ter uma forma de analisar os caminhos que o estudante conseguiu elucidar 

uma resposta para um problema-proposto, Suart e Marcondes (2009) apontam 

três diferentes níveis de cognição e sua exigência inferida ao aluno, citadas no 

quadro 2. 

QUADRO 2 – Parâmetros Descritivos de Exigências Cognitivas. 

Nível 
Descrição  

(O que a situação-problema requer do aluno?). 

1 

 
Requer que o estudante somente recorde uma 
informação partindo dos dados obtidos. 
 

2 

 
Requer que o estudante desenvolva atividades como 
sequenciar, comparar, contrastar, aplicar leis e conceitos 
para a resolução do problema. 
 

3 

 
Requer que o estudante utilize os dados obtidos para 
propor hipóteses, fazer referências, avaliar condições e 
generalizar. 
 

Fonte: Suart e Marcondes, 2009. 

Conforme se verifica, situações de Nível 1 apresentam uma exigência cognitiva 

mínima, à medida que, ao se avançar aos níveis 2 e 3, gradualmente, aumentam 

as expectativas em relação aos afazeres dos alunos. 

Muitas são as dificuldades dos estudantes no que diz respeito ao 

desenvolvimento da proficiência em leitura e compreensão de texto, acaso na 

escrita de um fenômeno. Gasparin (2005) destaca que a verificação da 



aprendizagem pode ser dada na manifestação de quanto o aluno se apropriou 

das soluções para a resolução dos problemas e das questões levantadas, ou 

seja, do conhecimento adquirido. E uma das formas de expressar esse 

entendimento é por meio da leitura, da escrita e da interpretação do que se 

escreveu.  

Os critérios para essa classificação foram adaptados a partir do Quadro 2 de 

Suart e Marcondes (2009) e assim foram descritos os Parâmetros 

Classificatórios das Habilidades Cognitivas para análise das respostas desses 

estudantes, conforme o Quadro 3.   

QUADRO 3 – Parâmetros Classificatórios dos Níveis Cognitivos. 

Nível Classificação Parâmetros 

1 Insuficiente 
O aluno não responde a palavra-chave ou 
responde apenas a palavra-chave para a 
resolução da AEP. 

2 Adequado 

O aluno consegue desenvolver uma frase com 
a palavra-chave para a resolução da AEP, 
citando alguma etapa do que visualizou dentro 
do experimento. 

3 Avançado 

O aluno consegue desenvolver uma frase com 
a palavra-chave para a resolução da AEP, cita 
alguma etapa do que visualizou dentro do 
experimento e complementa com outros 
exemplos do cotidiano. 

Fonte: A autora, 2020. 

A partir desses Parâmetros, fui corrigindo as 18 respostas selecionadas pelo 

Software pNota conforme já descrito. 

Mas, como saber se os alunos avançaram no Nível Cognitivo?  

Se a atividade avaliativa for discursiva isso pode ser observado na descrição 

dos fenômenos. À medida que aumenta o conhecimento, o aluno pensa mais 

para escrever, elabora frases mais coesas e coerentes, com um vocabulário 



mais rico. No relatório do pNota, isso pode ser observado nas Menções de 

Palavras mais frequentes, por exemplo. Porém, ao invés de fazer a leitura de 

cada questionário, o Software já agiliza esse processo otimizando o seu tempo. 

Em uma AEP, é observado que o estudante avançou no Nível Cognitivo quando 

ele analisa o problema proposto associando a outros fatores, geralmente mais 

amplos.  

Na AEP da “Aula 8”, o aluno teria a habilidade desenvolvida no Nível Cognitivo 

esperado para o 5º ano se conseguisse aplicar a alteração do ponto de fusão e 

de congelamento da água. Assim, era esperado que ele associasse o desafio 

de derreter o gelo com aquecimento das calotas polares e com o uso do sal em 

locais que nevam.  O professor verificaria um Nível Cognitivo mais avançado 

nessa habilidade caso o estudante conseguisse discorrer sobre a adição de sal 

sobre o gelo para manter as bebidas refrigeradas por mais tempo. 

Geralmente cada professor apresenta uma menção de avaliação mais coerente 

com a sua turma. E esse cuidado com a forma de avaliar e que faz a diferença 

no processo de ensino aprendizagem. 

  



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A BNCC, Lei Educacional que direciona os currículos das escolas brasileiras, 

visa articular a aprendizagem dos estudantes com outras habilidades e 

competências relacionadas ao processo de ensino, para priorizá-las de maneira 

mais significativa e efetiva, trazendo diversos desafios na educação, uma vez 

que devemos evoluir na maneira de ensinar os conteúdos curriculares para que 

os estudantes desenvolvam suas habilidades.  

Saber organizar uma aula inovadora, em que o aluno seja protagonista do 

conhecimento, sem perder a autenticidade da disciplina é algo que pode deixar 

muitos professores apavorados. Para isso, as ferramentas tecnológicas vêm 

acrescentar conhecimento e estímulo do “Novo normal educacional”. 

Apesar do pNota ser uma inteligência artificial, para ela fluir com suas funções 

precisa, a todo tempo, da interatividade do professor para que haja uma 

avaliação formativa sem subjetividade. À medida que vão conhecendo os 

aplicativos tecnológicos educacionais, paulatinamente, aderimos às nossas 

aulas. E o planejamento para a incorporação do mundo conectado é 

imprescindível à prática didática.  

A AEP e o Software pNota formam uma parceria com o educador porque 

rompem o tradicionalismo nas aulas experimentais e no método avaliativo. Esse 

trio (a AEP + o Software pNota + o Professor) consegue fazer o elo entre a 

metodologia ativa, o experimento provocativo e a aula construtivista. O resultado 

desse elo é a personalização do ensino aprendizagem.  

Uma AEP é uma experimentação única, elaborada pelo professor para a sua 

turma. Não segue a “receita” de aula prática, pois dialoga e estimula os 

estudantes a resolverem uma situação-problema. Da mesma forma o Software 

pNota, que é moldado nos padrões do professor mediador para avaliar e tratar 

cada turma, cada aluno de forma ímpar, como o ensino deve ser.  
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APÊNDICE A – Estrutura da Atividade Experimental Problematizada da 

AEP “Aula 8” 

Aula AULA 8 

Páginas do Livro 14 – 26 – 33 – 20 – 34 – 35 

Problema 
Proposto 

Como fazer para tirar a chave do laboratório que está 
congelada dentro de um bloco de gelo? 
(A equipe que tirar a chave primeiro ganha um prêmio) 

Objetivo 
Experimental 

- Compreender o processo de crioscopia 
- Diferenciar a mudança da temperatura quando é 
adicionado um soluto sobre o gelo. 

Diretrizes 
Metodológicas 

- Disponibilizar uma chave de brinquedo congelada 
dentro de uma pedra de gelo. 
- Oferecer sal grosso, sal fino e talco para a tentativa 
de fusão. Medir a temperatura antes e depois de 
colocar cada um do soluto. 

Organização/ 
desenvolvimento 

- Discussão prévia sobre o problema proposto – 3 min. 
- Execução da atividade experimental – 20 min. 
- Anotações no diário de bordo – 10 min. 

Socialização 
- Demonstração dos resultados entre os grupos – 5 
min. 

Sistematização 

- Associar esse efeito a países que apresentam neve, 
discutindo porque eles jogam o sal na neve ou antes 
de nevar. 
- Anotar no diário de bordo – 10 min. 

Código BNCC EF05CI01 

Conteúdos 
Químicos 

Matéria e Energia 

Competência + 
Habilidade 

 
Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem 
propriedades físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças 
magnéticas, solubilidade, respostas a forças 
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

 
Fonte: a autora, 2020. 
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