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Apresentação 

 Dando continuidade à nossa formação, nesse momento vamos identificar os 
índices de avaliação e a projeção dos resultados que desejamos para nossos alunos na 
avaliação do mês de junho. 

 Nessa formação vamos trará do processo de avaliação e para isso vamos estudar 
as tendências pedagógicas que tratam do ensino liberal, no qual se localiza o ensino 
tradicional e a proposta progressista, que tem como foco uma aprendizagem 
significativa para os alunos.  

 Também vamos tratar das tendências para o ensino da matemática e dos 
princípios da Educação matemática que orientam para uma avaliação significativa do 
conhecimento. 

 Conforme solicitado no 2º encontro de formação, precisamos dos resultados 
obtidos pelos alunos na primeira avaliação e a partir deles, vamos projetar os resultados, 
ou metas para a segunda avaliação. 

  

PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO 

1º Encontro de Projeção - CH: 16 horas em quatro períodos 

 Objetivo: Projetar os resultados da segunda avaliação a partir dos índices 
alcançados na primeira avaliação. Compreender o processo de ensino 
como parte da avaliação significativa, nas perspectivas liberal e 
progressista, para uma avaliação significativa da aprendizagem. 

 

1º período: 4h (manhã) 

Cronograma 

1- Acolhida (20 min); 
2- Vídeo 1 – Papel da avaliação na aprendizagem (40 min); 
3- Vídeo 2 – Avaliação da aprendizagem – Cipriano Luquesi (60) 
4- Intervalo (20 min); 
5- Tendências Pedagógicas (60 min); 
6- Discussão sobre as práticas educativas (60 min). 
7- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 

Atividades 

1 – Acolhida (20 min); 

 Saudação aos professores e memoria das atividades da segunda formação e 
apontamento do que será trabalhado no terceiro encontro. 

Material: serão usados os materiais do segundo encontro. 

Encontros para estudos nas escolas; 

2 – Vídeo 1 – Papel da Avaliação na aprendizagem (40 mim) 
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 Discussões e análise da importância das avaliações no processo de ensino e 
aprendizagem. 

3 - Vídeo 2 – Avaliação da aprendizagem – Cipriano Luquesi (60 min) 

 História dos processos de avaliação 

 Organização da avaliação por etapas de aprendizagem  

4 – intervalo para o lanche: (30 min) 

5 – Tendências Pedagógicas (60 min) 

 As tendências Liberais; 

 As tendências progressistas   

6 – Discussão sobre as práticas educativas (60 min) 

7 – Intervalo para o almoço 

 

2º período: 4h (tarde) 

Cronograma 

1- Construção de planos de avaliação (60 min); 
2- Avaliação a partir do Tangram (60 min); 
3- Intervalo (40) 
4- Avaliação de equação do 2º grau (60 min); 
5- Planejamento de avaliação (40 min); 
6- Socialização dos plano de avaliação (20 min) 
7- Encerramento e Encaminhamentos. 

Atividades 

1 – Construção de plano de avaliação (60 min) 

 Vídeo Donald no pais da matemágica 

 Material dourado 

 Dados e as operações 

2- Possibilidades criativas para a sala de aula (60 min); 

3-  intervalo para o lanche: (20 min) 

4 – Avaliação de equação do 2º grau (40 min) 

 Vídeo paródias 

 Motivações para o estudo da equação do 2º grau 

5 – Planejamento de avaliação(40 min) 

6 – Socialização dos plano de avaliação (20 min) 

7- Encerramento e encaminhamentos 
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3º período: 4h (manhã) 

Cronograma 

1- Tendências para o ensino da Matemática (60 min); 
2- Construção de Mosaicos para o processo de avaliação (40 min) 
3- Intervalo (30 min); 
4- Painel temático do Tangram para avaliação em sala de aula (60 min); 
5- Socialização de resultados (60 min). 
6- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 

Atividades 

1 – Tendências para o ensino da Matemática (50 min); 

 Os princípios Educação matemática e suas tendência para o ensino 

2 – Construção de mosaicos de figuras regulares (40 min); 

 Relação entre as formas e as composições de mosaicos 

3 – intervalo para o lanche: (30 min) 

4 – Painel temático do Tangram para avaliação em sala de aula (60 min) 

 Construção coletiva para avaliação de diferente conceitos pelo professor 

5 – Socialização de resultados (60 min). 

 Apresentação das avaliações parciais experimentadas pelos professores 

6 – Encerramento 

 

4º período: 4h (tarde) 

Cronograma 

1- Planejamento das atividades para ensino e avaliação em sala de aula (20 min); 
2- Elaboração dos Planos de aula (80 min) 
3- Intervalo (30 min); 
4- Orientação ao planejamento (120 min). 
5- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 

Atividades 

1 – Planejamento das atividades para ensino e avaliação em sala de aula (20 min); 

 Elaboração de propostas para as atividades de sala de aula 

2 – Elaboração dos Planos de aula (80 min) 

 Modelo de plano e planejamento de atividades 

 Composição de ficha de atividades 

3 – Intervalo para o lanche: (20 min) 

4 – Orientação ao planejamento (120 min). 

5 – Encerramento e encaminhamentos  


