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O desafio de promover a aprendizagem e a
avaliação significativas em sala de aula.

Júlio Furtado
www.juliofurtado.com.br
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O que torna uma
aprendizagem
significativa ?

Como ocorre a Aprendizagem
Significativa ?
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Aprendizagem - Modelo tradicional
Crença básica:
O cérebro humano
tem estrutura de
“arquivo” e serve
para armazenar
informações.
PORQUE

O mundo era visto
como algo pronto a ser
explorado e conhecido

Aprendizagem - Novo paradigma
Sistema de redes

gato
meu gato

leite
miau
Taylor Lautner

Eletricidade

alergia
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Nós recebemos informações a todo
instante. Muitas são assimiladas,
porém logo esquecidas. Entretanto,
aquelas informações que conseguem
entrar em relação, integrando-se ao
conhecimento já possuído são
incorporadas às estruturas pessoais
de conhecimento.
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O QUE SIGNIFICA MEDIAR A
APRENDIZAGEM?
Professor
Mediação Relacional

Mediação Didática

(encoraja, incentiva, desafia,
supervisiona, apoia, escuta,
aconselha, etc)

(expõe, contextualiza, define,
exemplifica, compara, associa,
justifica, pergunta, etc.)

Aluno
Mediação Cognitiva

Conhecimento

(traduz, relaciona, memoriza,
aplica, organiza, etc.)

E ASSIM TUDO COMEÇOU...

Será herança de uma
Guerra Santa?!
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E assim tudo começou...

Ratio Studiorium, elaborado pelos jesuítas
no final do século XVI com o objetivo de padronizar o ensino.
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Iohannis Amós Comenius
In Didática Magna.
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Avaliação como fonte de informação
• Avaliação de dados dos instrumentos durante um
voo.
• Avaliação médica de um paciente ao longo de um
tratamento.

Avaliar para saber se continua ou muda de
atitude, respaldados pela importância do
resultado que se precisa obter.
Avaliação a partir de um compromisso.

CONCEITO DE AVALIAÇÃO SIGNIFICATIVA
Investigação contínua do processo de
aprendizagem que ajuda a garantir o alcance
dos objetivos traçados e possibilita
intervenções contínuas na aprendizagem do
aluno, facilitando a construção de sentido
sobre o que se está aprendendo.
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Fases da Avaliação Significativa

Constatação

Reflexão

Decisão/Ação

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DENTRO DE
UM PROJETO DE EDUCAÇÃO FORMATIVO
 Avaliação como possibilidade de conhecer a
criança e suas especificidades, através de uma
observação e de uma escuta atenta;
 Avaliação como observação e reflexão do
cotidiano/de todos os elementos que compõe o
trabalho pedagógico: gestão, práticas educativas,
currículo, condições materiais, espaços e tempos;
 Avaliação como registro das experiências vividas
pelas crianças e pelos adultos;
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 Avaliação
como
documentação/memória
construída com a participação dos três
protagonistas: crianças, educadoras e família;
 Avaliação como possibilidade de melhoria da
prática pedagógica e da qualidade da educação na
primeira infância;
 Avaliação como ferramenta de estudo e formação;

 Avaliação como elemento articulado ao
planejamento;
 Avaliação como instrumento de retorno e
interlocução entre o espaço educativo e a família;
 Avaliação como parte integrante do Projeto Político
Pedagógico e do trabalho coletivo;
 Avaliação do processo e dos resultados;
 Avaliação como prática de mudanças.
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AVALIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
 A Avaliação é uma valiosa estratégia de mediação da
aprendizagem. Nesse sentido, ela deve:
 encorajar o aluno a reorganizar o seu saber;
 colocar aluno e professor em movimento;
 favorecer a construção de sentido.


Segundo Hoffman, o maior desafio é a tomada de
consciência por parte do professor com relação a sua prática.
É promover a transição da ação coercitiva para a ação
educativa.

Constatar X Avaliar significativamente


Constatação
◦ Classificação (cabe ameaça)
◦ Seleção dos “melhores”
◦ Não há compromisso com o sucesso
◦ Situação estanque (é uma fotografia)



Avaliação Significativa
◦ Acompanhamento (não cabe ameaça)
◦ Reorientação permanente da
aprendizagem
◦ Compromisso com o sucesso
◦ Processo (é um filme)
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AVALIAÇÃO SIGNIFICATIVA X AVALIAÇÃO SUPERFICIAL
• Corrige a
aprendizagem
• Avalia a partir do
sentido construído
• Oportunidade que
motiva
• Permite e incentiva a
aprendizagem
• Gera dados para
decisão/ação.

• Verifica o quanto
aprendeu
• Memorização da
informação necessária
para avaliação.
• Obrigatoriedade que
ameaça.
• Proíbe a aprendizagem
• Gera notas/conceitos
para registro.
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EFEITOS PERVERSOS DA CONSTATAÇÃO
•
•
•
•
•

Baixa autoestima
“Desconstrução” do referencial interno
Reprovações e evasões
Ideologia do conformismo
Reforço da lógica social excludente

A IMPORTÂNCIA DA AUTOAVALIAÇÃO
“A verdadeira Avaliação deve contribuir para
que todo estudante assuma poder sobre si
mesmo, tenha consciência do que já é capaz
e em que deve melhorar.” Charles Hadji
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GUIA DE ESTUDOS - GEOGRAFIA – 6º ano

Aqui estão as principais coisas que você já deve saber até agora nesse bimestre. Pense bem sobre
cada uma e assinale a opção que se refere a sua situação. Depois disso, faça um plano para
melhorar nos itens que forem necessários.

Até o momento, nesse bimestre, você já deve saber:
 De que maneiras o homem altera a paisagem natural.
 Quais são as quatro esferas que compõem a superfície
terrestre e de que é formada cada uma delas.
 Desenhar uma rosa-dos-ventos com os pontos cardeais e
colaterais, usando siglas
 Localizar os pontos cardeais a partir do ponto em que nasce o
sol.
 Usar a bússola.
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) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..

AVALIAR X DAR NOTAS (OU CONCEITOS)
Avaliar ≠ registrar resultados. Uma não impede a
outra.
A questão não está na forma de registro. Está em
como encaramos e manipulamos os registros.
A questão da Média. Para quê serve?
A questão é a evolução da Aprendizagem
(2+6+10= Média 6 / 10+6+2= Média 6)
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“Avaliação é uma
ferramenta a serviço
do ensinar e do
aprender e desta
forma, caracteriza-se
como subsidiária do
processo de produção
de resultados
satisfatórios.”

“A aprendizagem
deve ser assistida
por avaliação.”
Hadji

Luckesi
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play
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“Viver é afinar o
instrumento
De dentro para fora
De fora para dentro
A toda hora
A todo momento”.
Walter Franco
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