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A proposta de aplicação inserida neste caderno 

pedagógico é de desenvolver uma metodologia 

inovadora, em que se propõe “Uma Mudança nas 

Práticas Avaliativas na disciplina de Matemática” 

no Ensino Profissionalizante, 1º semestre do ano 

de 2015, do Colégio Estadual Padre José de 

Anchieta. Uma vez que além da metodologia 

diferenciada, a Avaliação em Fases oferece novas 

oportunidades de aprendizagem a cada fase que é 

ofertada ao educando. Sabe-se que na disciplina de 

matemática os educandos apresentam dificuldades 

na construção dos conhecimentos matemáticos que 

somente serão superadas com a compreensão e o 

entendimento destes. Ao oportunizar uma 

metodologia avaliativa inovadora na disciplina de 

matemática pode-se contribuir e favorecer na 

aprendizagem de nossos educandos. Assim, as 
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e as investigações matemáticas. 

Palavras-chave: Ensino Profissionalizante; A Avaliação em Fases; 

Teorema de Pitágoras. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 
 

Alunos do curso profissionalizante – Técnico em 
Edificações - 1º semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Sumário 
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................. 6 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 6 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................................... 7 

2.1 Avaliação ....................................................................................................................................... 7 

2.2 Avaliação em duas fases ............................................................................................................. 11 

2.3 O educador e a Avaliação ..................................................................................................... 12 

2.4 Os educandos e o Educador: um elo indissociável .............................................................. 14 

2.5 O perfil dos alunos no Ensino Profissionalizante Técnico em Edificações .......................... 17 

3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO ....................................................................................... 18 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 18 

5. MATERIAL NECESSÁRIO ............................................................................................................... 18 

6. PROPOSTA .................................................................................................................................... 19 

6.1 Tarefa .......................................................................................................................................... 19 

6.2 A resolução de problemas ........................................................................................................... 23 

7. AVALIAÇÃO EM FASES ................................................................................................................. 25 

7.1 Questões da Avaliação em Fases ................................................................................................ 31 

8. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 38 

ANEXOS............................................................................................................................................... 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 
 

Este Caderno Pedagógico comporta o material que será utilizado durante a 

intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da disciplina 

de Matemática, no Ensino Profissionalizante Técnico em Edificações, 1º semestre, da rede 

pública de ensino do estado do Paraná, que por sua vez contempla a Linha de Estudo 

Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas. 

É possível notar, enquanto educadores matemáticos, que há uma certa deficiência em 

como avaliar os educandos, sobretudo na disciplina de Matemática; visto que esta é 

considerada por muitos como  “um bicho papão”, porém ela é extremamente necessária na 

vida de todos, na construção de conhecimentos, num contexto natural; por sua vez num 

conjunto de circunstâncias culturais, que proporcione suporte para sobrevivência, sobretudo 

satisfazer seus anseios. 

A dificuldade que muitos educandos encontram ao estudar a disciplina de 

Matemática pode ser superada com a compreensão e a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. 

Por isso, esse Caderno se torna relevante para professores de Matemática na medida 

em que busca oportunizar uma metodologia avaliativa inovadora que favoreça e proporcione a 

aprendizagem de nossos educandos. 

 Nele apresentamos as Avaliações em Fases que serão aplicadas aos alunos do Ensino 

Profissionalizante Técnico em Edificações, 1º semestre. 

 
 
1.  INTRODUÇÃO 
 
 

 Inovar o processo avaliativo na disciplina de matemática é o que se faz necessário, a 

fim de buscar uma compreensão das diferenças de cada educando durante o processo da 

aprendizagem. A nota não deve ser considerada como fator relevante numa avaliação. 

A avaliação da aprendizagem escolar na disciplina de matemática não se deve “[...] 

restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um 

conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica” (BRASIL, 1998, p.81). 

 Nesse aspecto a avaliação deve abranger oportunidades oferecidas, “[...] analisando 

a adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos 
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desafios que estão em condições de enfrentar” (BRASIL, 1998, p.81). 

Portanto, para o professor, a avaliação deve subsidiar elementos que proporcionem 

uma reflexão contínua de sua prática pedagógica, e acima de tudo servir de suporte na 

elaboração de instrumentos novos, que possam adequar-se no processo de aprendizagem de 

seus educandos. Ao enfocar o educando, a avaliação se torna um instrumento que oferece 

como base uma conscientização, do domínio de conteúdos que estão sendo propostos, das 

possíveis dificuldades ao reorganizar, aplicar seu potencial e, sobretudo na incumbência de 

aprender. Já a escola, ao analisar a avaliação em todo o processo de ensino e aprendizagem 

numa dimensão maior deve salientar os aspectos que sejam relevantes, uma vez que exigem 

maior apoio nas ações educacionais, contribuindo assim, nos ajustes necessários para o 

sucesso almejado na tarefa educativa. (BRASIL, 1998). 

Como educadores, devemos proporcionar aos nossos educandos, oportunidades que 

facilitam sua formação ampla e segura, a fim de levar uma melhor compreensão, das mais 

diversificadas informações cotidianas aliadas às culturais e científicas, para que permita uma 

interpretação ampla e crítica, no campo de atuação que optar na sua vida pessoal ou 

profissional, sem buscar igualdade e sim o desenvolvimento do maior número possível de 

habilidades. 

Este Caderno Pedagógico tem a finalidade de oferecer aos educandos do Ensino 

Profissionalizante Técnico em Edificações, 1º semestre, a Avaliação em Fases, tomando como 

base novas oportunidades de aprender, deixando de lado as fórmulas decoradas, muito 

utilizadas por nossos educandos, na tentativa de um bom resultado numa avaliação. Decorar 

fórmulas e algoritmos atrapalha o aprendizado do educando, pois não adianta somente saber a 

fórmula, se faz necessário entender o porquê de usá-la e saber como e quando utilizar. A 

Avaliação em Fases pode contribuir no processo de mudança das práticas avaliativas 

tradicionais, utilizada com frequência por nós educadores e, sobretudo conduzir nos nossos 

educandos uma avaliação formativa e contínua, pois concretiza a aprendizagem dos conteúdos 

propostos e reelabora novas estratégias de ensino para o educador. Deste modo, proporcionar 

a motivação, o estímulo dos educandos, na conquista do aprendizado, que atenda as 

particularidades de cada um, durante o processo de ensino aprendizagem (DINIZ, 1982).  

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Avaliação 
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A designação de avaliação da aprendizagem é uma descoberta recente, concedida a 

Ralph Tyler, em 1930. Este é um educador norte-americano que por sua vez dedicou-se na 

busca da eficiência do ensino. Após o reconhecimento de investigadores da área de avaliação 

relacionada à aprendizagem, identifica-se Tyler ter o direito desta paternidade, estabelece o 

intervalo de tempo de 1930 a 1945 como o espaço de características “tylerino” direcionados a 

avaliação da aprendizagem (LUCKESI, 2001). 

A avaliação encontra-se no método educativo com a finalidade de diagnosticar as 

etapas durante: 

 
“[...] o processo ensino-aprendizagem quanto como instrumento de investigação da 
prática pedagógica [...] assume uma dimensão formadora, uma vez que, o fim desse 
processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas também permitir que haja 
uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica” (PARANÁ, 2008, p. 31). 
 
 

Nesta visão, os altos índices de reprovação e evasão podem se tornar os possíveis 

impedimentos para atingirmos uma condição melhor na educação. Portanto, buscar novos 

métodos para reverter esse quadro é relevante. Nessa perspectiva, é necessário elaborar outros 

instrumentos de avaliação diferentes dos que utilizamos como provas, exames e questionários. 

Isso é necessário para se estabelecer o que realmente nossos educandos necessitam saber em 

determinada idade, e o que isso implicará quando exercer seus direitos de cidadão (D’ 

AMBROSIO, 1996).  

Sabe-se que avaliar não é uma tarefa fácil para nós educadores matemáticos, refletir 

nossa prática é essencial, para que possamos contribuir nas mudanças necessárias no mundo 

em que vivemos, em constante evolução, no qual estamos inseridos, quer na disciplina de 

Matemática, na educação, na vida em sociedade e até mesmo nas diferenças culturais (D’ 

AMBROSIO, 1996). 

Fica evidente o diagnóstico na avaliação, com a finalidade de elaborar situações 

pelos mais variados meios, possibilita-se a integração de todas as experiências de vida 

relatadas pelos educandos como um ato amoroso ao proporcionar sua inclusão no processo 

ensino- aprendizagem de forma acolhedora e harmônica (LUCKESI, 2001). Numa abordagem 

significativa a compreensão de avaliar apontada por Luckesi : 

 

“[...] tem por base acolher uma situação, para [...] ajuizar a sua qualidade, tendo em 
vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, 
tem por objetivo a inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção (que 
obrigatoriamente conduz à exclusão).” (LUCKESI, 2001, p. 172-173). 
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Ao proporcionar a inclusão, contribui-se por meio do processo de ensino-

aprendizagem na construção do saber, do aprender, no desenvolvimento de inúmeras 

habilidades, na vida de nossos educandos e estes: 

 

“[...] cada vez com qualidade mais satisfatória, assim como na medida em que o 
inclui entre os bem-sucedidos,devido ao fato de que esse sucesso foi construído ao 
longo do processo de ensino-aprendizagem (o sucesso não vem de graça). A 
construção, para efetivamente ser construção, necessita incluir, seja do ponto de 
vista individual, integrando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, seja 
do ponto de vista coletivo, integrando o educando num grupo de iguais, o todo da 
sociedade.” (LUCKESI, 2001, p.175) 
 
 

Quando avaliamos com o intuito de julgar, selecionar, conduzimos nosso educando a 

exclusão do processo ensino-aprendizagem, ou seja, nossa atitude é vista como uma prática 

seletiva. Como salienta Luckesi (2001), a forma de avaliar com provas e exames não é 

engraçado, e sim compromete o modelo da prática educativa com o modelo da sociedade que 

será empregada. O autor continua sua argumentação afirmando que: 

 

 “[...] prática de provas e exames escolares que conhecemos tem sua origem na 
escola moderna, que se sistematizou a partir dos séculos XVI e XVII, com a 
cristalização da sociedade burguesa. As pedagogias jesuíticas (séc. XVI), comeniana 
(séc. XVII), lassalista (fins do século XVII e inícios do XVIII) são expressões das 
experiências pedagógicas desse período e sistematizadoras do modo de agir com 
provas/exames” (LUCKESI, 2001 p.169). 
 
 

O que foi praticado por muitas décadas como as provas, os exames e as correções 

rígidas, são consequências de um modelo colocado em prática por alguns educadores deste 

período, que consideravam ser a maneira correta de educar e avaliar. 

A prática conhecida por nós educadores é transmitida como herança dessa fase da 

“[...] cristalização da sociedade burguesa, que se constitui pela exclusão e marginalização de 

grande parte de seus membros. Ela não se constitui num modelo amoroso de sociedade. Seria 

sua negação” (LUCKESI, 2001 p.169). 

Na abordagem de Jussara Hoffman (2001), em avaliação escolar, que completou 

vinte anos de estudo sobre o tema, a autora aborda seus anseios quando se trata das discussões 

que envolvem o tema oriundo de professores por professores, escola por escola, de cada 

comunidade em todo o país e faz sua afirmação, ao admitir que poucos são os avanços 

alcançados na diminuição da repetência e da evasão escolar em nosso país, estes podem ser 

confirmados com dados do último censo escolar. Para a autora a avaliação é:  
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“substancialmente, reflexão, capacidade única e exclusiva do ser humano, de pensar 
sobre seus atos, de analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo e com os outros 
seres, influindo e sofrendo influências pelo seu pensar e agir. Não há tomada de 
consciência que não influencie a ação. Uma avaliação reflexiva auxilia a 
transformação da realidade avaliada” (HOFFMANN, 2001 p.10). 
 
 

Portanto, fica evidente que enquanto educadores devemos refletir com razão nossas 

ações e as de outros, enquanto avaliadores há sempre o que nos causa satisfação e o que nos 

causa descontentamento. O ser humano busca suas satisfações no anseio de melhorar aquilo 

que não corresponde as suas expectativas. 

Hoffmann (2001) considera que repensar as formas como a avaliação vem 

acontecendo nas instituições educacionais é o primeiro passo para transformá-la, ou seja, ela 

precisa ser discutida em seu conjunto de: “valores, organização curricular, preceitos 

metodológicos, visão política, comunitária. Ao discutir a prática avaliativa, cada professor 

enuncia concepções próprias acerca da vida, da educação, do educando” (HOFFMANN, 2001 

p.10). 

A autora sugere que o processo de mudança da avaliação praticada em nossas escolas 

vai além da reformulação das práticas avaliativas, envolve debates que levam em conta as 

diferenças individuais de cada educando, de cada escola e de cada educador. 

Enquanto educadores, destacam-se aqui em especial, os educadores matemáticos, 

visto que na maioria das vezes somos considerados “culpados” pelo fracasso de nossos 

educandos. Portanto, participar com ações pedagógicas, uma vez que se compreende a 

avaliação com a “finalidade [...] a serviço da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, 

visando à promoção moral e intelectual dos alunos” (HOFFMANN, 2001 p.18). 

Nesse sentido, avaliar é um grande compromisso dos educadores para com seus 

educandos. Hoffmann (2001) propõe a avaliação mediadora 

 

 “como um processo de permanente troca de mensagens e significados, um processo 
interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e 
educando em busca de patamares qualitativamente superiores de saber” 
(HOFFMANN, 2001 p.78). 
 
 

Com a finalidade de conduzir o processo ensino-aprendizagem do educando, de auto 

avaliar a prática educativa do educador, de permitir a socialização, a inclusão dos educandos 

na escola, na sociedade, como cidadãos críticos e capazes, a fim de não proporcionar sua 

exclusão da escola e da sociedade, nem a desistência de ambas; a avaliação na prática escolar 

é indispensável como instrumento no processo educativo. Ela tem um significado muito 
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profundo, por meio dela direciona o trabalho, privilegiando o educando como um todo, como 

um ser social com suas necessidades próprias e também experiências que devem ser 

alcançadas na escola. 

 2.2 Avaliação em duas fases 
 

 
Segundo Ponte (1997), os testes em duas fases foram originados na Holanda, no 

ensino secundário, em projetos de desenvolvimento curricular.  

De acordo com Ponte (1997), estudos realizados em Portugal no projeto MAT789 

adaptou a ideia inicial de testes em duas fases num período de três anos envolvendo 

educandos dos 7º, 8º e 9º anos. No projeto holandês, propõe a segunda fase a ser realizada na 

casa de seus educandos, dispondo de bastante tempo para desenvolver. No projeto MAT789, 

os portugueses organizavam a primeira fase, que distinguia da forma anteriormente adotada 

pelos testes usuais. Eles tinham duas horas para solucionar as várias questões propostas, uma 

vez que oferece oportunidade de consultar seus materiais e anotações. Diante da diferença de 

idade em ambas as experiências, tanto na Holanda quanto em Portugal, após fase de 

adaptação, chegou-se a conclusão que este instrumento de avaliação da aprendizagem foi 

considerado por parte de professores e educandos como útil, nessa perspectiva, satisfaz o 

anseio de ambos (PONTE, 1997). 

Assim, ao refletir nossa prática pedagógica percebe-se que é fundamental buscar uma 

“educação de qualidade para todos”, propor mudanças nas práticas avaliativas é essencial no 

anseio de construir um futuro melhor, com esperança de que realmente isto pode e vai 

acontecer na vida de nossos educandos. Avaliar sem punir e com amor é essencial. 

A avaliação em duas fases, como o nome aponta, é sucedida em duas etapas. Nesse 

sentido, numa primeira etapa a avaliação deve ser resolvida num tempo determinado, 

individual e sem consulta. Em seguida o professor corrige as resoluções, faz seus registros em 

uma planilha e posteriormente comentários relacionados às respostas das questões, sem 

identificar de qual educando refere-se às respostas comentadas. Nessa perspectiva, encerra-se 

a primeira fase. Uma vez que dar continuidade na avaliação, na segunda fase, o professor 

entrega a avaliação comentada para os educandos continuarem a resolução e determina o 

tempo para entrega da segunda versão da avaliação (PASSOS, 2009). 

Ponte (1997) sugere que para obter os melhores resultados diante da avaliação em 

fases o educador deve organizar os enunciados das questões propostas de dois tipos:  
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“(1) perguntas de interpretação ou pedindo justificações e problemas de resolução 
relativamente breve; e (2) questões abertas e problemas requerendo alguma 
investigação e respostas mais desenvolvidas. A expectativa é que o aluno, na 
primeira fase, resolva as questões do tipo (1) e comece a trabalhar as do tipo (2) e 
que, na segunda fase, corrija ou melhore as respostas às primeiras (se for caso disso) 
e desenvolva as segundas ”  (PONTE, 1997 p.108).  

 

A avaliação que o educador elabora com os enunciados planejados, com os itens 

mencionados acima, ao ser resolvida por cada educando, sobretudo as respostas no início do 

processo, a primeira fase da avaliação, como aponta o autor, fica evidente as duas etapas do 

processo da avaliação em duas fases. Nesse instrumento de avaliação se faz necessário que 

ambos, educador e educandos, se conscientizem de que a segunda fase desse processo não 

tem como meta “um truque para obrigar os alunos a corrigir os erros, mas sim uma parte 

essencial e insubstituível do processo” (PONTE, 1997 p.108). As avaliações em fases podem 

ser aplicadas das mais diversificadas formas de acordo com a realidade dos educandos. 

Como argumenta e sugere a Professora Doutora Regina Luzia Corio de Buriasco, do 

Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Londrina-UEL, em 

questionamentos propostos sobre Avaliação Educacional, com professores da rede Estadual de 

Ensino do Estado do Paraná do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE-2014, em 

seu artigo Algumas Considerações Sobre Avaliação Educacional, a Avaliação em Fases é o 

que permite à verificação de competências e habilidades dos alunos por meio de testes de 

rendimentos, portanto retomar o conteúdo que a maioria dos educandos erraram e 

posteriormente dar continuidade a avaliação, sobretudo estabelecer critérios que considera 

necessário para verificar e proporcionar a aprendizagem.  

Desta forma, a Avaliação em Fases proporciona a aprendizagem, a construção de 

novos conhecimentos de forma motivadora, visto que encoraja, estimula; jamais desmotiva 

nossos educandos. 

 

2.3 O educador e a Avaliação 

        

O trabalho educativo pode determinar nos educandos seu desenvolvimento social ao 

longo da história por meio da educação, nas mais diferentes formas de educar, ou seja, em 

casa com nossos familiares, amigos. Não aprendemos somente em uma instituição de ensino. 

Considera-se uma fonte importante de aprendizagem, o trabalho educativo 

 

“[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 
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Assim, o objetivo da educação diz respeito, [...] a identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana [...] e, de 
outro lado [...] à descoberta das formas mais adequadas para atingir esses objetivos 
(SAVIANI, 2000, p.17). 
 
 

Portanto, o trabalho educativo é fundamental na formação integral dos educandos, no 

seu desenvolvimento intelectual, pois estes contribuirão na vida em sociedade por meio de 

suas características diferenciadas, de suas escolhas profissionais, visto que a aprendizagem 

acontece no decorrer de toda nossa vida. 

Numa perspectiva político-social, a prática docente deve estar articulada ao sistema 

educativo no qual encontram-se os governos (federal, estadual e  municipal) e o educador 

deve  atender o objetivo da atividade educativa escolar, visto que: “[...] é preciso estar 

interessado em que o educando aprenda e se desenvolva, individual e coletivamente” 

(LUCKESI, 2005 p.121). Desta forma, fica evidente a necessidade de interação do 

desempenho do sistema educativo e da conduta individual dos educadores, com um trabalho 

de boa qualidade, isto é do comprometimento de ambos com o desenvolvimento dos 

educandos, uma vez que a aquisição do saber reflita no processo de democratização da 

sociedade (LUCKESI, 2005). 

O desenvolvimento dos educandos sob a amplitude da educação escolar dá a 

entender as diferentes formas de aprender do ser humano: 

 

 “a cognição, a afetividade, a psicomotricidade e o modo de viver. Cada sujeito ─ 
criança, jovem ou adulto se educa no processo social como um todo; na trama das 
relações familiares, grupais, políticas, etc. A educação é o meio pelo qual a 
sociedade se reproduz e se renova cultural e espiritualmente, [...] (LUCKESI, 2005 
p. 126). 
 

O anseio, não somente do autor, mas de todo educador que é compromissado com 

seus educandos na sua formação e qualificação, evidencia a renovação da sociedade, que 

venha ao encontro das suas necessidades para atender os desafios que surgem nas inúmeras 

competências sociais. 

Cabe à escola trabalhar para que seus educandos desenvolvam as inúmeras 

capacidades cognoscitivas articuladas com as demais habilidades, que se transformam em 

hábitos e as opiniões de cada ser humano. Entre elas o autor destaca: “as de analisar, 

compreender, sintetizar, extrapolar, comparar, julgar, escolher, decidir [...] (LUCKESI, 2005 

p.126). 

Segundo Luckesi (2005):  
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“Os hábitos são automatismos que se desenvolvem pelo exercício de um modo 
qualquer de agir [...] são necessários ao avanço do desenvolvimento das capacidades 
humanas. Por exemplo, os hábitos adquiridos na aprendizagem de operações básicas 
em matemática facilitam os raciocínios mais complexos. Os hábitos de meditar e 
decidir sobre a própria vida facilitam o bem viver” (LUCKESI, 2005 p.127). 
 
 

Os conhecimentos adquiridos por nossos educandos contribuem para uma melhor 

compreensão da realidade que vivem. Nesse sentido, este deve saber como atuar nas mais 

diversas situações e afrontamentos que surgirão em muitos momentos de suas vidas com 

autonomia e independência.  

Desta forma, o educador terá a oportunidade de levar aos seus educandos, por meio 

da prática pedagógica, a abordagem de conteúdos, quer em livros didáticos, textos e outros. 

Assim, ao proporcionar um debate em sala de aula, os valores, as maneiras de ver o mundo 

assimilando-as aos conteúdos em exposição ou ingenuamente quando sugeridas por seus 

educandos conforme julgar necessário, a abordagem das “visões de família, pátria, trabalho, 

economia, religião, relação homem/mulher, relação entre etnias etc.” (LUCKESI, 2005 

p.128). 

 Nesse sentido, a aquisição de conhecimentos, dos conteúdos socioculturais no 

decorrer de nossas vidas, dará o suporte à renovação das culturas em suas gerações, 

colaborará na formação da personalidade dos educandos com criatividade, poder de decidir 

como cidadãos. 

 O educador no processo avaliativo deve ter sua prática voltada aos educandos, uma 

vez que proporcione a aprendizagem, é relevante também que o “professor pense a respeito 

das características dos alunos e de como as considera ao planejar e ao executar suas ações 

pedagógicas” (FURLAN, 2007 p.43). 

A autora considera essencial que o educador em sua prática pedagógica proporcione 

a avaliação sem afetar o crescimento do educando, visto que a finalidade da avaliação deve 

ser exclusivamente ajudar o educando a dar seguimento em seus estudos com sucesso. Nessa 

perspectiva o educador é o intermediador do conhecimento. 

 

2.4 Os educandos e o Educador: um elo indissociável 

 

Os educandos apresentam algumas dificuldades e até medos quando se trata da 

avaliação da aprendizagem, talvez pela insegurança dos conteúdos propostos e da imaturidade 

que muitos demonstram em determinada série em curso. 

Considera-se essencial no processo avaliativo de nossos educandos a compreensão 



15 
 

por parte dos educadores, pois não se aprende num mesmo ritmo como argumenta Hoffmann 

(2001, p.47) “Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por 

caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de 

traçados, provocando-os a prosseguir sempre”. 

Todos os estudantes podem incluir-se as crianças, os jovens e os adultos acabam por 

obter muitos ensaios e erros durante o processo de ensino aprendizagem. Esses por sua vez 

são considerados naturais no processo, os erros levam os educandos a autocorreção, na 

aquisição do conhecimento, nas tentativas durante a realização das atividades propostas, o 

erro e o acerto são contribuintes na superação das dificuldades para atingir a aprendizagem 

(HOFFMANN, 2001). 

O educando deve ser respeitado, durante o tempo de aprendizagem pelo educador, 

cabe a ele acompanhá-lo em todos os momentos, deste modo oferecer suporte e conhecê-lo 

para que consiga o melhor desempenho no processo de aprendizagem (HOFFMANN, 2001). 

Promover reflexões entre educador e educando no cotidiano escolar proporciona nos 

educandos estar conscientes de suas dificuldades no momento de aprender e podem levá-los 

agir de maneira diferente, ou seja, necessitam da intervenção do educador, neste momento que 

estão aprendendo a aprender (HOFFMANN, 2001). 

Esteban (2001) considera que, o erro cometido pelo educando encontra-se inserido 

no 

“processo de construção de conhecimentos [...] oferece novas informações e formula 
novas perguntas sobre a dinâmica aprendizagem/desenvolvimento, [...] muitas vezes 
mais do que o acerto, revela o que a criança “sabe”, colocando este saber numa 
perspectiva processual, indicando também aquilo que ela “ainda não sabe”, portanto 
o que pode “vir a saber” (ESTEBAN, 2003, p.21). 
 
 

A autora enfoca o erro como estímulo para o educando que está no processo de 

aprendizagem, desse modo também para o educador que conduz a aquisição de 

conhecimentos nos educandos, e vai além “o erro desvela a complexidade do processo de 

conhecimento, tecido simultaneamente pelo passado, pelo presente e pelo devir (ESTEBAN, 

2003, p.21). 

 Faz-se necessário o educador interpretar os fatos que ocorrem nas turmas que 

leciona, investigar os erros cometidos pelos educandos, para que possa intervir desta forma 

como intercessor durante a aprendizagem para atingir uma “educação que aspiramos com 

qualidade”. 

Enquanto educadores, almejamos a aprendizagem de nossos educandos por meio da 

avaliação mediadora. Por isso, deve-se pensar num processo de: “permanente troca de 
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mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de 

confronto de ideias entre educador e educando em busca de patamares qualitativamente 

superiores de saber” (HOFFMANN, 2001, p.78). 

A interação entre educador e educando concentra-se como um elo na superação das 

dificuldades encontradas por muitos de nossos educandos na compreensão de alguns 

conteúdos abordados pelo educador.  

As provas e notas para alguns educandos podem ser consideradas como responsáveis 

pela redução do prazer de aprender, segundo Esteban (2001, p.41) os educandos acabam por 

estudar “para se dar bem na prova” uma vez que memorizam apenas o que o educador 

considera correto, quanto às respostas das questões propostas por ele, sendo assim os debates, 

as divergências sobre um mesmo conteúdo ou tema abordado acabam eliminados, desta forma 

a sala de aula torna-se um espaço desfavorecido no que se refere às discussões de ideias 

inovadoras.  

Ao avaliar o educando na abordagem de Luckesi (2001, p.172) considera-a como: 

“um ato amoroso, no sentido de que a avaliação [...] é um ato acolhedor, integrativo” o 

educador acolhe o educando, pelas mais variadas formas durante o processo de ensino 

aprendizagem, sobretudo integra suas experiências de vida.  

Nesse aspecto o educando envolvido “é sujeito responsável pelo ato de aprender. A 

aprendizagem é de sua responsabilidade na relação com o professor, com seus colegas e com 

o conhecimento. Ninguém aprende pelo outro, ninguém dá o seu conhecimento a outro. O 

conhecimento é construído pelo sujeito e, portanto, a sua avaliação também, ninguém melhor 

que o próprio aprendiz para dizer o que está aprendendo ou não” (ESTEBAN, 2001, p.140). 

O educando elabora seu conhecimento na escola, com os amigos, os familiares; estes 

agentes contribuem para seu crescimento de forma harmônica e plena. 

A auto avaliação tem a capacidade de conduzir no educando a qualidade de examinar 

fatos que poderão encontrar durante toda sua vida, por meio desta os educandos adquirem 

características cada vez maior de “analisar suas próprias aptidões, atitudes, comportamento, 

[...] necessidades e êxito na consecução de propósitos. Eles desenvolvem sentimentos de 

responsabilidade pessoal ao apreciar a eficácia dos esforços individuais e de grupo” 

(SANT’ANNA, 1995, p.94). 

São critérios citados anteriormente que contribuem no desenvolvimento e espírito 

cooperativo de cada indivíduo, de cada educando, quando se tem a consciência que é 

responsável por seu próprio aprendizado e é capaz de melhorar, ao aperfeiçoar-se por meio de 

uma aprendizagem expressa no percurso de sua vida. 



17 
 

O educador tem por meio do princípio educativo a oportunidade de ofertar aos seus 

educandos condições para que desenvolva suas potencialidades como queira e deste modo 

utilizar na sua realização pessoal como cidadão (SANT’ANNA, 1995). 

O agente da educação é o educando, seu papel no desenvolvimento de suas 

potencialidades na elaboração de seu mundo é optar por escolhas como pessoa, selecionar 

valores, ou seja, “educar-se para ser livre é função do aluno, e isso só se concretiza na 

interação aluno x professor, aluno x aluno, aluno x conhecimento” (SANT’ANNA, 1995, p. 

132). 

A autora conclui com relevância seu modo de pensar sobre avaliação quando se 

refere ao sucesso do educando “é um ato de amor que nos conduz a novos e diferentes 

caminhos e realizações” (SANT’ANNA, 1995, p. 132). 

Como é gratificante para o educador ouvir de um ex educando, quando se encontra 

cursando uma graduação no ensino superior, agradecimentos por ter ensinado determinado 

conteúdo, ou ainda “graças ao seu modo de ensinar hoje não estou reprovado em matemática, 

aprendi e posso avançar meus estudos”. 

Por meio da avaliação, há possibilidade de construir, formar o educando com 

potencial uma vez que, com a finalidade de englobar o maior número possível de saberes e 

requisitos básicos que poderão ser utilizados, sobretudo até dar sentido a vida. 

 

2.5 O perfil dos alunos no Ensino Profissionalizante Técnico em Edificações dos últimos 

anos      

 

Quanto ao perfil dos educandos, a maioria destes são trabalhadores, embora se 

encontre alguns concluintes de graduação de ensino superior, professores da rede estadual de 

ensino e até com especialização, educandos que estão longe das escolas há dez, quinze ou 

vinte anos. Esse fator contribui para heterogeneidade das turmas. São educandos que residem 

em municípios da nossa região. Entretanto, um grande número de educandos que atuam na 

área da construção civil está em busca do conhecimento técnico para aperfeiçoar suas técnicas 

construtivas. 

A faixa etária em que se encontram esses educandos está entre 20 anos a 50 anos de 

idade, uma vez que o maior número deles está compreendido entre 30 anos a 50 anos. Muitos 

deles são do sexo masculino e pais de família, com a função de sustentar a casa. 

Devido ao trabalho cansativo que desenvolvem durante o dia, alguns chegam 

atrasados, com sono, cansados e às vezes pedem para sair antes do término do período letivo. 
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São educandos que raramente faltam às aulas, pois estão ali para aprender por que 

realmente querem resgatar o tempo parado e qualificar-se. 

Alguns acabam não concluindo o curso devido à necessidade de trabalhar, sabem que 

os integrantes de suas famílias precisam da renda financeira que geram para consolidar as 

despesas originadas por eles, para estes o trabalho é mais importante, sobretudo suprir as 

necessidades momentâneas de seus familiares. 

A procura para ingressar no curso é grande, diante deste fato, o NRE, Núcleo 

Regional de Ensino, disponibiliza alguns critérios para seleção dos educandos, entre eles 

destaca-se: 

 

� O Ensino Médio foi concluído na rede pública de ensino ou na particular; 

� Renda familiar; 

� Notas; 

� Trabalha na área de atuação oferecida pelo curso. 

 

Fica evidente que o perfil destes educandos busca oportunidades de crescimento 

pessoal, financeiro e qualificação como cidadãos que almejam o melhor para si e seus 

familiares. 

 

3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 
As tarefas propostas neste caderno pedagógico, que antecedem a Avaliação em Fases, 

abordam o Conteúdo Estruturante Números e Álgebra, o conteúdo básico destinado aos 

estudantes do Curso Profissionalizante Técnico em Edificações é o Teorema de Pitágoras. 

Desta forma, por meio da participação que envolva interação entre educador e educando, pois 

acredita-se ser relevante para a aprendizagem. 

 

4. OBJETIVOS  
 

� Compreender o significado da relação de Pitágoras; 
 

� Aprender como calcular distância inacessível por meio de desenhos em escala. 
 

 
5. MATERIAL NECESSÁRIO 

 
� Papel sulfite quadriculado, régua, esquadro, lápis. 
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6. PROPOSTA  
  
As investigações matemáticas têm sido recomendadas por vários estudiosos 

matemáticos é sugerida pela DCE, (2008) Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

Matemática da (SEED), Secretaria de Estado da Educação do Paraná como uma tendência 

metodológica da Educação Matemática. 

            Com o intuito de contribuir na prática pedagógica e levar o educando uma melhor 

compreensão do conteúdo a investigação matemática, sobretudo proporciona segundo Ponte 

(1997, p. 55) o desenvolvimento de: 

 
 “outras capacidades, genericamente designadas por capacidades de ordem superior, 
como a comunicação, o espírito crítico, a modelação, a capacidade de analisar dados 
e situações complexas e de realizar demonstrações. Igualmente destacadas surgem às 
capacidades de natureza metacognitiva como planear, gerir e avaliar o nosso próprio 
trabalho. A ênfase neste tipo de capacidades apoia-se em muitos argumentos, desde 
os que sublinham o seu papel formativo no desenvolvimento intelectual do 
indivíduo e na sua preparação para uma cidadania crítica e consciente, até os 
argumentos de cunho utilitário, relacionados com as possíveis necessidades 
matemáticas dos empregos do futuro.” 
 
 

Ao oferecer aos educandos uma situação que envolve a investigação matemática 

estamos conduzindo o educando a resolver mais que uma atividade proposta, estamos também 

propondo direcionamentos que permitam que este possa ampliar sua criatividade, uma vez 

que ele não vai apenas resolver com um simples cálculo baseado em algoritmos, sua 

experiência cotidiana pode direcionar ao resultado esperado da questão proposta. 

6.1 Tarefa 
 

Ponte (1997) menciona as tarefas matemáticas em que os educandos se envolvem 

como os problemas, as investigações, os exercícios, os projetos, as produções orais, os 

relatórios, etc; serem os responsáveis, ou seja, o ponto de partida para desenvolver nos 

educandos a atividade matemática. As tarefas devem estimular sua curiosidade e entusiasmo, 

uma vez que devem levar em conta os conhecimentos prévios e as intuições que os educandos 

trazem consigo os adquiridos em seu cotidiano. 

O autor considera que o educador, ao elaborar uma situação de aprendizagem, tem 

por obrigação destacar, definir o conteúdo matemático, deste modo, considerar os fatores de 

natureza, psicológica, cultural e sociológica de acordo com as características, os interesses e a 

forma de aprendizagem dos seus educandos; estes por sua vez, formalizam de modo sugestivo 

conceitos que processem uma atividade matemática. 
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Quando se refere ao educando a atividade matemática é analisada por Ponte (1997) 

como o aprimoramento mental o que o educando é capaz de fazer num determinado contexto, 

como a “resolução repetitiva de exercícios para aplicação de certas fórmulas, é exatamente 

isto que se aprende e vai perdurar, enquanto ficar a memória das fórmulas” (PONTE, 1997, p. 

73). 

 Entretanto as tarefas proporcionam nos educandos o raciocínio voltado às ideias 

matemáticas, com potencialidades diferenciadas de acordo com os objetivos propostos e as 

características das tarefas na aula da disciplina de matemática, o educador tem a 

responsabilidade de propor tarefas fundamentadas em: 

 

� “Matemática sólida e significativa; 

� conhecimento das aptidões, interesses e experiências dos alunos; 

� conhecimento da variedade de formas pelas quais os diversos alunos 

aprendem matemática; e que: 

� apelem a inteligência dos alunos; 

� desenvolvam a compreensão e aptidões matemáticas dos alunos; 

� estimulem os alunos a estabelecer conexões e a desenvolver um 

enquadramento coerente para as ideias matemáticas; 

� apelem a formulação e resolução de problemas  e ao raciocínio matemático; 

� promovam a comunicação sobre matemática; 

� mostrem a matemática como uma atividade humana permanente; 

� tenham em atenção e assentem em diferentes experiências e predisposições dos 

alunos; 

� promovam o desenvolvimento da predisposição de todos os alunos para fazer 

matemática” ( PONTE, 1997,p. 74). 

 
As tarefas propostas a seguir nesta unidade didático-pedagógica visam oportunizar 

nos educandos uma situação de aprendizagem que articule a aprendizagem significativa em 

que o educando será avaliado com uma metodologia inovadora a Avaliação em Fases.  

 
Tarefa 1 
 
Apresentar aos alunos do Curso Profissionalizante Técnico em Edificações um 

modelo de uma planta baixa utilizada na construção de uma casa. A escala da mesma é de 1: 

100, ou seja, para cada 1 cm  desenhado no papel, corresponde na realidade a 100 cm ou 1 m, 
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na realidade. 

Por meio da observação da planta da casa mais especificamente do quarto 2, cujas 

dimensões, na realidade, são 4 m de comprimento por 2 m de largura, propõe-se a seguinte 

questão: 

As paredes construídas estão no esquadro? Os cantos formam ângulos retos? 

Após a discussão com os educandos da turma, espera-se que, reconheçam que as 

paredes construídas estão no esquadro e que os cantos de cada cômodo da casa formam 

ângulos retos. 

Em seguida outra tarefa é proposta.  

 
Tarefa 2 

 
Vocês sabem por que o pedreiro forma, com as estacas, um triângulo retângulo de 

lados 3 m, 4 m e 5 m?  Mas para vocês o que é um triângulo retângulo? 

Neste momento será apresentada aos educandos, por meio de um texto (Anexo 1),  

um pouco da história do teorema de Pitágoras, em que os egípcios  traçavam ângulos retos de 

uma forma bem simples, um triângulo feito de corda com nós, cujos lados medindo 3, 4 e 5 

unidades há milênios de anos atrás.  

Após o estudo do texto, será oportunizada uma discussão com as experiências 

vivenciadas no cotidiano dos educandos e a interpretação do texto referente à história do 

teorema de Pitágoras. 

Espera-se como possível solução apresentada pelos educandos a utilização do 

esquadro, como os pedreiros fazem no cotidiano, ou seja, eles esticam um fio entre duas 

estacas cravadas no chão, junto ao comprimento ou a largura das paredes do quarto; no caso 

do comprimento. O fio que liga os pontas A e B tem a mesma medida do comprimento da 

parede, 4 m. O educando deverá cravar a 3ª estaca num ponto “C” de modo que “AC” fique 

perpendicular a “AB”. No caso, a distância entre as estacas situadas nos pontos A e C deverão 

ter uma distância equivalente a 3 m respectiva a largura do quarto. A seguir, mede a distância 

”BC”. Se essa medida for equivalente a 5 m, ele garante que a parede está no esquadro, se 

não, movimentará a estaca “C” até dar 5 m.  

 
Tarefa 3 

 
 Nesta tarefa será proposta uma investigação a fim de analisar se um triângulo 

retângulo tem os lados medindo: 3 cm; 4 cm e 5 cm, ou 6 cm; 8 cm e 10 cm, ou 9 cm; 12 cm e 

15 cm ou ainda qualquer triângulo com lados proporcionais a 3cm; 4 cm e 5 cm é um 
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triângulo retângulo. 

 Os educandos deverão construir os triângulos com as respectivas medidas citadas 

acima no papel quadriculado, utilizando como para cada cm 1 unidade do quadriculado em 

seguida orientar para que formem quadrados em cada lado do triângulo.  

Assim, uma nova discussão poderá direcionar a conclusão, uma vez que se espera 

que os educandos compreendam que a área do quadrado traçado sobre a hipotenusa representa 

a mesma medida da soma dos quadrados traçados a partir dos catetos. A partir desta tarefa, 

pretende-se encontrar a propriedade conhecida como Teorema de Pitágoras, que pode ser 

representada pela fórmula: 

a² = b² + c² 
 

Relaciona-se desse modo:  
 

a = hipotenusa; b e c = catetos. 
 
Os educandos desta forma elaboram o conhecimento da fórmula do Teorema de 

Pitágoras, é o que se almeja com a proposta desta tarefa.  

 

Tarefa 4 
 
 
Algumas situações (anexo 2) serão propostas envolvendo triângulos retângulos para 

que calcule a respectiva medida em destaque. Esta pode ser a hipotenusa ou os catetos 

representados por letras “x” ou “y”.  

             Enquanto educadores matemáticos, esperamos que nossos educandos ao resolverem 

esta tarefa cheguem à solução e lembrem-se de que a relação x² ou y² é correspondente a uma 

equação do 2º grau. Para encontrar os valores correspondentes, a operação inversa à 

potenciação é a radiciação e, portanto, a medida da hipotenusa. 

 

        Tarefa 5 
 
 

Apresentar o vídeo “Mão na Forma o Barato do Pitágoras” aos alunos sobre o 

Teorema de Pitágoras. Lançar o debate: Vocês compreenderam sua importância e utilização? 

Deixar que expressem suas opiniões e exemplos de onde é utilizado, em seguida registrem por 

meio de um texto sua opinião e a dos colegas. 

Espera-se ao concluir esta tarefa que os educandos elaborem o conhecimento matemático em 

relação ao Teorema de Pitágoras, onde utilizam enquanto trabalhadores da construção civil. 
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6.2 A resolução de problemas 
 
Uma tendência metodológica da Educação Matemática muito utilizada na abordagem 

de conteúdos matemáticos é a resolução de problemas. Uma preocupação de estudiosos 

matemáticos da associação americana “The National Council of Supervisors of Matematics” 

(NCSM) em discussão promovida sobre as habilidades em Matemática, em 1988, em seu 

Encontro Anual sobre os estudantes do século XXI considera que estes deverão apresentar 

habilidades básicas vistas por eles como sendo aquelas necessárias na atual sociedade: a 

tecnológica. Desta forma, estas habilidades são aquelas que conduzem o indivíduo tanto para 

o trabalho quanto para uma posterior educação. 

Sendo assim, segundo o NCMS, os educandos deverão: “revelar uma perfeita 

compreensão dos conceitos e princípios matemáticos, raciocinar claramente e comunicar 

efetivamente ideias matemáticas no mundo ao seu redor e abordar problemas matemáticos 

com segurança” (CENTURIÓN- JAKUBOVIC, 2012, p.7). 

A resolução de problemas para o NCMS desenvolve estratégias nos educandos que 

envolvem: “apresentação de questões, análise de situações, transferências de resultados, 

ilustração de resultados, traçado de diagramas e o uso da técnica de ensaio e erro” 

(CENTURIÓN- JAKUBOVIC, 2012, p.7). 

Portanto, nas estratégias consideradas como relevantes para o NCMS, os educandos 

deverão descobrir mais que uma resposta para os problemas. Polya (1957) afirma que o 

desenvolvimento da habilidade de resolver problemas é uma meta que se cumprirá ao longo 

prazo, visto que envolve o compromisso dos educandos e aconselha como o mais adequado a 

“prática, prática, prática” (POLYA, 1957, p. 113). Nesse contexto, a resolução de problemas 

deve oferecer aos educandos aprender a resolver problemas e, deste modo, é uma 

incumbência do professor, nas aulas, de matemática ensiná-los.  

 São várias as formas de trabalhar a resolução de problemas com nossos educandos, 

em sala de aula na disciplina de matemática como metodologia de ensino, para Onuchic e 

Alevatto (2009) as seguintes etapas são fundamentais: 

  

1- Preparação do problema; 

2- Leitura individual; 

3- Leitura em conjunto; 

4- Resolução do problema; 

5- Observar e incentivar; 
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6- Registro das resoluções na lousa; 

7- Plenária; 

8- Busca do consenso; 

9- Formalização do conteúdo. 

 
O educador, durante este processo, acompanha o educando o tempo todo e em todas 

as etapas, desde a elaboração do problema, quer auxiliando na compreensão do problema 

proposto, nos conhecimentos prévios de conteúdos que serão utilizados na resolução, uma vez 

que deve incentivá-los e motivá-los, aborda e esclarece com eles as dúvidas apresentadas, no 

momento da plenária, após consenso da solução, formaliza o conteúdo matemático aos 

educandos. 

 
Problema 1 
 

Uma escada apoiada numa parede a 20m do chão. Sabendo que a escada tem 25m de 

comprimento, qual é à distância do início da escada até a parede ao nível do chão?       

 O educador deve orientar seus educandos para que leiam o problema proposto 

individualmente. Em outra etapa, será feita a leitura em conjunto com os demais educandos da 

turma, o educador aguarda que seus educandos resolvam o problema proposto, cabe a ele 

observar e incentivar seus educandos, uma vez que deve esclarecer as dúvidas apresentadas 

por seus educandos. 

Na resolução do problema proposto, espera-se que os educandos construam a figura 

que demonstra a situação proposta, apliquem a Fórmula do Teorema de Pitágoras e encontrem 

a solução. As possíveis soluções apresentadas podem ser registradas na lousa e, desta forma, 

esclarecer as dúvidas e obter a formalização do conteúdo. 

 
Problema 2 
 

Devido a um temporal, um pé de eucalipto é quebrado de modo tal que sua parte 

mais alta toca o solo. Sabe-se que a distância entre o tronco do eucalipto e a parte que tocou o 

solo é de 6 m e a parte que ficou fixa no solo tem 4,5 m. Qual era a altura desse eucalipto 

antes de ter se quebrado? 

 Após leitura individual e coletiva do problema proposto, o educador deve orientá-

los. Desse modo, cabe a ele incentivar e esclarecer seus educandos com as possíveis dúvidas 

que surgirão. 

Enquanto educador da disciplina de matemática, acredita-se que seus educandos 



25 
 

representem o problema por meio de figura para uma melhor interpretação da situação 

apresentada; que apliquem o Teorema de Pitágoras para encontrarem a solução e interpretem 

para conclusão da resposta do problema em questão. 

 
7. AVALIAÇÃO EM FASES       

 
 

Com base em estudos desenvolvidos pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Matemática e Avaliação (GEPEMA), constituído no Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), coordenado pela professora doutora Regina Luzia 

Corio de Buriasco, em que potencializa suas atividades no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, quando se 

referem à avaliação da aprendizagem escolar como  prática de investigação é vista como um 

processo de reflexão para posterior ação. Deste modo coopera para que o professor possa, por 

meio da investigação, “recolher indícios, atingir níveis de complexidade na interpretação da 

sala de aula. Ao investigar, refina seus sentidos e desenvolve diversos conhecimentos com o 

objetivo de agir conforme as necessidades de seus alunos, individual e coletivamente” 

(BURIASCO, 2014, p.17). O objetivo destas informações coletadas com a investigação, 

oriundas do trabalho em sala de aula, é sobre e para a aprendizagem de nossos educandos. 

Portanto, a avaliação é 

 

“considerada como elemento favorecedor da melhoria da qualidade da 
aprendizagem, deixando de funcionar como arma para o aluno. É assumida como 
parte integrante e instrumento de auto-regulação do processo de ensino e 
aprendizagem, para que os objetivos propostos sejam atingidos” (BRASIL, 1998, 
p.58).  

 

A avaliação como prática de investigação conduz o educador à reflexão em condutas 

mais liberais, deste modo proporcionar em seus educandos novas oportunidades nos processos 

de ensino aprendizagem no sentido de ofertar a inclusão de todos educandos nos mais 

diferenciados níveis de aprendizagem, em que diante do exposto surge a necessidade de 

avaliar com a prática investigativa para lidar com a heterogeneidade presente em nossas salas 

de aula, esta “envolve conflito, favorecendo o diálogo, a reflexão e a interação entre os 

envolvidos [...] na busca de uma escola de qualidade para todos” ( BURIASCO, 2014,p.15).  

Por meio da investigação a avaliação pode se expressar numa perspectiva de acolher 

as diferenças, uma vez que possibilitar o educador acompanhar como seus educandos estão 

desenvolvendo o processo de ensino aprendizagem. 
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Possibilitar a aprendizagem é uma atribuição da avaliação formativa aliada à função 

de atuar na aprendizagem nas ações que interferem no ambiente que se destina a 

aprendizagem. 

A avaliação formativa possibilita a verificação e o alcance dos objetivos previamente 

propostos pelo educador e fornece dados para o educador  

 
“realizar um trabalho de recuperação e aperfeiçoar seus procedimentos de ensino 
como também oferece ao aluno informação sobre seu desempenho em decorrência 
da aprendizagem, fazendo-o conhecer seus erros e acertos e dando-lhe oportunidade 
para recuperar suas deficiências” (HAYDT, 1997, p.21).  
 

 
Nesse aspecto a avaliação formativa assume o papel de orientadora do estudo 

contínuo e sistemático dos educandos com a meta de orientar a aprendizagem e atingir os 

objetivos propostos. 

Com o propósito de potencializar a aprendizagem na disciplina de matemática, a 

avaliação de caráter formativa é uma característica da Avaliação em Fases, em que na sua 

primeira fase possibilita para o educando uma avaliação como as que ele já conhece, o que a 

diferencia das demais é  a oportunidade de retomá-la, uma vez que cabe ao educador explicar 

novamente o que ficou em dúvida e  o educando sabe que errou e vai reconstituir o seu 

raciocínio. Mendes (2014) apresenta um esquema da Avaliação em duas Fases que representa 

uma melhor compreensão, na qual transcrevi este instrumento de avaliação para facilitar o 

entendimento:  

Para Mendes (2014) a Prova em duas Fases inicia no momento em que o educador 

prepara os educandos com tarefas que proporcionem nos educandos a construção do 

conhecimento em relevância, em seguida elabora a Avaliação escrita com um tempo restrito. 

A próxima etapa é a correção da Avaliação e anotações numa planilha com as notas 

parciais de cada educando, o resultado, desta forma concretiza-se a 1ª fase. Ao iniciar a 2ª fase 

o educador parte dos resultados e informações da 1ª fase para execução da 2ª fase, em que 

novamente o educador faz as correções e anotações dos resultados e informações transcritas 

pelo educador e atribui a nota final da Avaliação em Duas Fases, conclui-se desta forma a 2ª 

fase. 

A autora considera relevantes as características da avaliação em fases na primeira 

fase ela destaca:  

“todos os alunos realizam o mesmo teste ao mesmo tempo e por um período fixo; 
revela o que os alunos não sabem e não o que eles sabem; é dado mais atenção aos 
objetivos de reprodução e compreensão, havendo pouca conexão e reflexão; a 
pontuação busca ser objetiva” (MENDES, 2014, p. 47). 
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 Estas características da avaliação em fases, mais especificamente da primeira fase, 

apontadas por Mendes, possibilita ao educador uma auto avaliação uma reflexão da sua 

prática pedagógica com algumas “indagações”, que refletem na sua prática pedagógica 

cotidiana. 

 Na segunda fase, Mendes (2014) salienta as características da avaliação em fases 

conduzir com o objetivo de um instrumento de avaliação de caráter didático que favorece a 

aprendizagem de nossos educandos. A segunda fase não tem o propósito de oportunizar uma 

segunda chance, mas sim, possibilitar ao estudante uma reflexão sobre a primeira fase, uma 

vez que lhe atribui oportunidade para organizar e direcionar seu aprendizado, desta forma, 

para o educador direciona novas informações que possibilitam reorientar sua prática 

pedagógica. 

 Na abordagem de Pires (2013) a Prova em Fases auxilia o educador na sua prática 

pedagógica, pois ela: 

 

� “Desenvolve um diálogo escrito com o aluno que vai ao encontro do 
principal propósito da avaliação escolar: promover a aprendizagem; 
� Oportuniza aos estudantes receber retornos a respeito de seus trabalhos; 
� Muda amaneira de interpretar e analisar a produção escrita dos estudantes; 
� Analisa o trabalho do estudante a cada momento, enquanto ele ocorre, para 
fazer as intervenções oportunas.” (PIRES, 2013 apud BURIASCO, 2014 , p.103) 

 

São algumas considerações mencionadas como relevantes oriundas de integrantes do 

(GEPEMA) Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática da UEL, quando se trata 

da Avaliação em Fases. 

A Avaliação em Fases oportuniza a decisão de mudar a forma de avaliar, uma vez 

que, acaba na maioria das vezes, como menciona Vasconcellos (1956), em que “nos sentimos 

divididos: de um lado, a percepção da necessidade de mudar, de outro, a resistência, o medo 

do novo. Temos que lutar conosco mesmos! Se o professor se abre, se procura mudar sua 

postura, com um pouco de esforço, trabalho coletivo e criatividade, encontra os melhores 

meios de realizar a avaliação” (VASCONCELLOS, 1956, p. 54). 

As possibilidades de mudanças em nossa prática avaliativa exigem um repensar, 

renovar e como se sabe não há uma receita, um modelo, são propostas, nesta Produção 

Didático-pedagógica por meio da Avaliação em Fases direciona estas com a finalidade de 

direcionar o estudo de nossos educandos, para posterior compreensão do mundo em que 

vivemos, “uma luta de perspectivas, de sentidos para o conhecimento e para a vida” 

(VASCONCELLOS, 1956, p. 56). 
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4.1 Os critérios utilizados na Avaliação do Colégio Estadual Padre José de Anchieta 

Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante 

 
Ao analisar o Adendo Regimental de Acréscimo e Alteração nº 01/2013 do Colégio 

Estadual Padre José de Anchieta consta em seus artigos:  

 

Art. 134 A - A Seção X que aborda à Avaliação da Aprendizagem, da Recuperação de Estudos 

e da Promoção no Sistema de Avaliação refere-se ao Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

  Ex: Professores (x) farão 3 avaliações distribuídas da seguinte forma: 

 

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3 TOTAL RECUPERAÇ ÃO 
PROVA 

TRIM. 
RECUPERAÇÃO 

2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 4,0 4,0 

          

Para o Ensino Fundamental e Ensino Médio:  

      MF = 1º Trim. + 2º Trim. + 3º Trim. =  ou maior que  6,0.  

 
Art. 134 B - Os Professores da Educação Profissional desenvolverão seus trabalhos com os 

educandos seguindo os critérios abaixo: 

 

       MF = 1º Bim. + 2º Bim = ou maior que 6,0  

 
Art. 135 - A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma escala de 

0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 

 

Art. 138 – Na promoção ou certificação de conclusão, para os anos finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, a média final 

mínima exigida é de 6,0 (seis vírgula zero), observando a frequência mínima exigida por lei.   

 

Art. 139 - Os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio que 

apresentarem frequência mínima de 75% do total de horas letivas e média anual igual ou 

superior a 6,0 (seis vírgula zero) em cada disciplina serão considerados aprovados ao final do 

ano letivo. (Adendo Regimental de Acréscimo e Alteração nº 01/2013 em 15/10/2013) 

Estes são os critérios utilizados no sistema de avaliação do Colégio Estadual Padre 
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José de Anchieta.  

A seguir será apresentada a proposta da Avaliação em Fases a ser desenvolvida na 

implementação do projeto “Um Novo Olhar para a Prática Avaliativa em Matemática: A 

Avaliação em Fases”. 

 

Proposta da Avaliação em Fases 

 
Após a aplicação das tarefas do conteúdo Teorema de Pitágoras, propor aos 

educandos uma avaliação em uma aula. As questões serão apresentadas uma em cada folha, 

em que estará ao lado a tabela com os respectivos critérios para correção final de cada 

questão. Ao iniciar a Avaliação em Fases, o educador deve deixar os educandos bem a 

vontade informá-los que é apenas uma Avaliação que tem como objetivo orientar a 

aprendizagem. As orientações do educador para a Avaliação em Fases são: 

 

� A resolução deve ser individual e sem consulta; 

� A resolução deve ser a caneta; 

� Não utilizar folha de caderno para rascunho, todo cálculo deve ser realizado na folha 

da Avaliação em Fases (PIRES, 2013). 

 
 Após o término do tempo determinado para a Avaliação, o educador recolhe a 

avaliação, corrige e registra os possíveis resultados alcançados por cada educando em uma 

planilha que são: correta, parcialmente correta, branco, errada. 

 
Correta C 2,5 
Parcialmente correta PC 1,0 a 2,0 
Errada E 0,0 
Branco B 0,0 

 
 
Planilha  
 

Na planilha encontra-se uma coluna para registro do nome dos alunos e ao lado as 

colunas das quatro questões da Avaliação, para registro da correção da primeira fase da 

Avaliação. Para as demais fases será utilizada a mesma planilha acrescentando Fase 2, Fase 3 

e Resultado Final após concluir todas as fases.  

Os critérios utilizados na correção de cada questão serão os seguintes:  

 
1º Leitura, interpretação da questão e retirada dos dados; 0,5 
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2º Estratégia utilizada; 0,5 
3º Cálculo; 1,0 
4º Resposta da questão. 0,5 

 
    

O educando terá o acesso a Avaliação somente no momento que for fazer a etapa 

subsequente, podendo alterar as resoluções se julgar necessário, para isto deve colocar entre 

parênteses a resolução que apresentou na fase anterior e dar continuidade, visto que ele pode 

ter se apropriado do conteúdo em questão, e elaborado o conhecimento do conteúdo que está 

sendo abordado. Na Avaliação não será registrado pelo educador nem correto nem errado na 

correção de cada questão, o registro será feito na planilha.  

 O educador pode questionar a resolução apresentada pelo educando a cada possível 

solução apresentada, após cada fase, estas serão manuscritas ao lado de cada questão, 

conforme considerar necessário. 

 
Modelo da Planilha 
  

QUESTÕES/FASE1 
ALUNO (A):   1 2 3 4 
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Esta é a proposta de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica da 

Avaliação em Fases em que se propõe Uma Mudança nas Práticas Avaliativas na Disciplina de 

Matemática no Ensino Profissionalizante, uma vez que além da metodologia diferenciada, na 

Avaliação em Fases são proporcionadas oportunidades constantes de recuperação a cada nova 

fase, portanto não há necessidade de ao final do bimestre fazer uma nova prova. (TREVISAN, 

2013) 

Considera-se deste modo que a Avaliação em Fases oferece novas oportunidades de 

aprendizagem a cada fase que é ofertada ao educando, a avaliação é a mesma e ele dispõe de 

inúmeras possibilidades para construir o conhecimento e avançar tanto no aprendizado quanto 

na nota. 

 

7.1 Questões da Avaliação em Fases 
 
 
1-1Construa um triângulo retângulo. Para tanto você vai precisar de régua e transferidor. 

 

� Usando lápis e régua, desenhe um segmento QR de 3 cm. 

� Em Q marque 90� com o transferidor. E trace uma semirreta passando por Q e pela 

marca de 90�. 

                                                 
1  Adaptado de: Programa Gestão de Aprendizagem Escolar – Gestar II. Matemática. Atividades de Apoio à 
Aprendizagem – 4 AAA 4  Construção do conhecimento matemático em ação ( Versão do Professor) Brasília. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2008 144 p: II. 
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� Meça 4 cm ao longo desta semirreta e marque o ponto P. 

� Com a régua, trace um seguimento unindo P e R. 

 

a) Na construção do triângulo retângulo, conhecíamos os valores de dois lados. Esses 

lados recebem o nome de: ________________; 

b) E o lado desconhecido?___________________;  

 

c) Para descobrir a medida do terceiro lado, podemos aplicar um teorema. Você sabe qual 

é o nome deste teorema? 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Escreva com suas palavras o seu entendimento sobre esse teorema 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Espera-se que os educandos, nesta questão proposta, interprete o que propõe a 

situação apresentada, investigue o seu conhecimento adquirido anteriormente, com as tarefas 

que lhes foram propostas, saibam utilizar a régua e o transferidor na construção do triângulo 

retângulo e consiga responder as questões em evidencia. 

O educador por meio desta questão de investigação terá a oportunidade de explorar: 

o uso da régua e do transferidor; ponto; segmento; semirreta; ângulo de 90�; triângulo 

retângulo, termos corretos utilizados para cada lado do triângulo retângulo e o entendimento 

do teorema de Pitágoras. 

 
2- Atualmente2 a arquitetura proporciona nas construções civis a criatividade que garante um 

visual diferente, proporcionam além da beleza das formas, segurança e praticidade e acaba 

fazendo a diferença na decoração do ambiente, os corrimões uma opção, com os mais 

diversificados materiais disponíveis no mercado como o alumínio, o aço inox, a madeira, uma 

vez que satisfazem a praticidade e o gosto do cliente. Além é claro da estética se faz 

necessário pensar na estrutura do corrimão para garantir segurança na escada. No quesito 

segurança a peça deve ser instalada preferencialmente nos dois lados da escada e na mesma 

altura, deve começar antes da escada e terminar 30 cm após o último degrau, com a finalidade 

de oferecer apoio no término da escada. Nas imagens pesquisadas não foi encontrado 

                                                 
2 Site: http://delas.ig.com.br/casa/arquitetura/2012-08-20/como-escolher-e-adaptar-o-corrimã.corrimao.html 
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corrimão como realmente “deve ser” isto é 30 cm após o término do degrau. 

 

                                             

 
Imagem 1  

Acesso em: 31/10/2014 

 
3A figura abaixo, representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. Qual é 
o comprimento total do corrimão? Apresente os cálculos: 
 

 
 
 
Enquanto educador matemático, nesta questão, espera-se que os educandos leiam 

atentamente a questão, utilize dos conhecimentos matemáticos adquiridos com relação ao 

Teorema de Pitágoras e dos adquiridos em todo seu aprendizado matemático, o conhecimento 

algébrico, apropriando-se da fórmula, da transformação de medidas da unidade do metro e 

consigam resolver a questão proposta até chegarem à resposta correta.                                               

Com este problema é possível analisar a situação apresentada, aplicar o teorema de 

Pitágoras, a unidade de medidas, o metro e sua conversão, o cálculo algébrico. 
                                                 
3 ENEM (2006) Exame Nacional do Ensino Médio. 

                                                                                   
a)1,8 m              
                                                                                      
b)1,9 m  
 
c)2,0 m                    
 
d) 2,1 m 
 
e) 2,2 m 
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3- Um carpinteiro precisa confeccionar as vigas do telhado de uma casa com duas águas de 

aproximadamente 80 m²como mostra a figura abaixo. 

 

 
 
 

Imagem 2 
Acesso em: 05/11/2014 

 
Modelo Matemático 

 

 
 

Imagem 3  
Acesso em: 05/11/2014 

 
As formas triangulares são muito utilizadas nas mais diferenciadas estruturas, como 

em pontes, portões, torres, coberturas e outros. Na construção4 de um telhado de uma casa de 

duas águas é muito comum os carpinteiros fazerem uma estrutura de madeira que possuem o 

seguinte formato, como mostra a figura: 

 
                                                 
4 Adaptado de: Livro de estudo: Módulo III/ Mindé Badauy de Menezes e Wilsa Maria Ramos, organizadoras – 
Brasília: MEC. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância, 2006. 120 p. ( Coleção 
PROINFANTIL; Unidade 7) 
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Imagem 4 
Acesso em: 01/11/2014 

Modelo Matemático da Tesoura 
 

 
 

Em conversa com o pedreiro e carpinteiro senhor Vergílio Beletato, que trabalha na 

profissão há 35 anos afirma que para uma cobertura de 80 m², serão necessários 

aproximadamente 6 tesouras como o modelo matemático da figura anterior, ele utiliza uma 

queda na cobertura de 30%. Para que ele possa executar este trabalho, precisa calcular o 

comprimento de cada viga em destaque na figura. Ajude-o a encontrar esta medida. Utilize o 

Teorema de Pitágoras. 

 

 
 

Após encontrar a medida, do segmento CB calcule: 

a) Quantos metros de viga serão necessários para construir uma tesoura para a estrutura 

da cobertura da casa de 80 m²? Utilize novamente o Teorema de Pitágoras para 

encontrar as medidas desconhecidas da tesoura. 
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b) Quantos metros de viga serão necessários para a construção das seis tesouras de 
formato triangular que darão suporte para a cobertura da casa de 80 m²? 

 
 

c)  Se cada metro de viga da madeira Cambará custa R$ 10,00. Qual o valor das 6 
tesouras de madeira, que darão suporte para cobertura da casa de 80 m² ? 

 
 
Após a resolução das tarefas propostas neste Caderno Pedagógico, acredita-se que o  

conhecimento adquirido durante a realização das tarefas propostas  oportunize ao educando 

encontrar a solução para a situação- problema em questão. 

Este problema oportuniza ao educando a teoria contextualizada na prática, tendo 

como abordagem os conteúdos: triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e o cálculo 

algébrico.  

 
4-(CFT-PR) 5 No verão estação com temperaturas muito altas, algumas pessoas procuram se 

refrescar em cachoeiras, represas e lagoas. O perigo de afogamento é grande e acaba 

acontecendo muitas mortes por causa da imprudência de querer se refrescar sem saber nadar. 

Embora alguns tenham outra preocupação, como aconteceu com Joãozinho, este fato acredito 

que ocorre raramente, mas reflita a situação e ajude-o a solucionar. Joãozinho não sabia nadar, 

mas ficou preocupado e queria descobrir a medida da parte mais extensa (AC) da “Lagoa 

Funda”. Após analisar a situação em questão, chegou a seguinte conclusão. Colocou 3 estacas 

na margem da lagoa, esticou cordas de A até B e de B até C, conforme figura abaixo. Ao 

medir essas cordas obteve: Medida (AB) = 24 m e medida (BC) = 18 m. 

                                                 
5 Adaptado do (CFT-PR) Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado do Paraná Site:   
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/problemas-sobre-teorema-de-pitagoras-exercicio-11.html 
Acesso em: 01/11/2014 
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Utilize seus conhecimentos matemáticos e ajude Joãozinho descobrir quanto mede a 

parte mais extensa da “Lagoa Funda”. Quanto mede a extensão total da “Lagoa Funda”? 

 

Enquanto educador matemático acredita-se que os educandos irão apropriar-se dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente para solucionarem a situação apresentada. 

Na resolução desta questão é possível envolver os educandos numa situação que 

exige: aliar uma situação cotidiana, aos conhecimentos matemáticos adquiridos em sala de 

aula, discutir ideias e comprovar os possíveis resultados matemáticos, além de explorar o 

ângulo reto, o teorema de Pitágoras e o perímetro. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  

UM POUCO DE HISTÓRIA 

  

O TEOREMA DE PITÁGORAS 6 

 

 

 

 

 

 

Pitágoras  

Acesso em: 01/11/2014 

 

Séculos antes do nascimento de Pitágoras, os egípcios e os babilônios já conheciam 

um método muito simples de traçar ângulos retos. Eles baseavam-se no fato de que todos os 

triângulos com lados medindo 3, 4 e 5 unidades de comprimento são triângulos retângulos. 

Essa é uma aplicação particular que ficou conhecida como Teorema de Pitágoras, que recebeu 

esse nome por ter sido o primeiro a demonstrá-la. 

Aparentemente os egípcios não se preocupavam com a prova dessa relação, eles a 

empregavam para resolver problemas práticos, como dividir a terra. Alguns historiadores 

dizem que, para traçar ângulos retos, os egípcios utilizavam um triângulo feito de corda com 

lados medindo 3, 4 e 5 unidades; porém não existem documentos que comprovem essa 

hipótese. 

Os egípcios usavam um esquadro diferente a corda com nós igualmente espaçados, 

como mostra a figura abaixo, para construir os ângulos retos e bases quadradas das pirâmides, 

como a Pirâmide de Quéops, há cerca de 4500 anos; enormes monumentos de pedra chegando 

a medir 230 m de lado em sua base quadrada. 

 

                                                 
6 Texto retirado: Matemática: ciência linguagem e tecnologia, 1 : ensino médio/ Jackson Ribeiro – São Paulo: 
Scipione, 2010. 
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Corda com nós. 

Acesso em: 01/11/2014 

 

 

 
Triângulo corda com nós 

Acesso em: 01/11/2014 

 

 

 
Triângulo ângulo de 90�� 

Acesso em: 01/11/2014 

 

A grande contribuição de Pitágoras foi a de se preocupar em provar esse teorema. No 

entanto, não sabemos como ele realizou essa prova. Os mais antigos documentos históricos 

que trazem informações a seu respeito foram escritos cerca de oito séculos depois de sua 

morte. Existem evidências concretas da chamada Escola Pitagórica, cujos integrantes eram 

denominados pitagóricos, em homenagem ao seu suposto fundador, Pitágoras. Os membros 

dessa escola dedicavam-se ao estudo da Filosofia, Matemática e Ciências Naturais, alguns 

chegaram a importantes resultados matemáticos. 

Os estudos na Escola Pitagórica eram realizados oralmente e os resultados obtidos 
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eram creditados ao seu suposto fundador. No entanto, é muito difícil determinar quais 

resultados matemáticos devem ser de fato atribuídos a Pitágoras e quais devem ser creditados 

aos outros integrantes dessa escola. 

Atualmente, existem muitas maneiras de provar o teorema de Pitágoras. Até mesmo 

o pintor, escultor, músico e matemático italiano Leonardo da Vinci desenvolveu uma 

demonstração para esse teorema. São tantas demonstrações, que o professor de matemática 

norte-americano Elisha Scott Loomis reuniu 370 delas em um livro cuja 2ª edição data de 

1940. As imagens a seguir apresentam algumas destas demonstrações. 

 

Grego, por 

volta de 800 

Arábico por 

volta de 

1250 

Latino, 1120 Francês, 

1564 

Inglês, 1570 Chinês, 1607 

 

Imagens retiradas 

Acesso em: 01/11/2014 

 

Á esquerda, vemos um texto grego em que aparece a demonstração de Euclides. 

Apesar de o texto chinês ter 350 anos, eles já conheciam o teorema no tempo em que foi 

proposto por Pitágoras. 
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Compreendendo o texto 

Responda: 

 

a) Em que os egípcios e os babilônios se baseavam para traçar ângulos retos? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Por que o teorema de Pitágoras recebeu esse nome? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Quem foram os pitagóricos? A que tipo de estudos eles se dedicavam? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) Em sua opinião, por que o teorema de Pitágoras possui tantas demonstrações? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



46 
 

Anexo 27 

 

 

 

 

 

                                                 
7Tarefa retirada do livro: Matemática primeiro grau 8ª série Matta/Sardella, São Paulo: Ática,1984.  


