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1 IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA – TURMA 2016 

 

Título: Construindo um caminho para a avaliação mediadora do processo de 
ensino e de aprendizagem 

 

Autor: Janice Soares Mendes 

Disciplina/Área:    Pedagogia 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 
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Resumo: 

 

 
A produção didático-pedagógica apresenta material 
de estudo e discussão sobre a avaliação da 
aprendizagem na perspectiva mediadora. 
Essa proposta de trabalho se justifica pela 
necessidade de aprimoramento da prática de avaliar 
com olhos voltados para a qualidade do ensino, 
tendo em vista que consideramos que a avaliação 
deve estar a serviço da garantia da aprendizagem. 
Assim, os objetivos propostos são possibilitar aos 
professores uma reflexão da sua prática pedagógica 
no ato de planejar o ensino, levando em conta o 
processo avaliativo como um apoio na intervenção 
pedagógica durante o processo de ensino e 
aprendizagem. A metodologia utilizada será de 
encontros com grupo de professores para leitura, 
discussão e elaboração de material de apoio para 
atuação do professor em classe. 
 

Palavras-chave:  Avaliação, Ensino e Aprendizagem, Mediação 

Formato do Material Didático:  Unidade didática 

Público: 
 

 Professores do 6º ano do Ensino Fundamental 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

“Gatinho de Cheshire”, começou, bem timidamente, pois não tinha certeza se 
ele gostaria de ser chamado assim: entretanto ele apenas sorriu um pouco 
mais. “Acho que ele gostou”, pensou Alice, e continuou. “O senhor poderia 
me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui?” 
“Isso depende muito de para onde você quer ir”, respondeu o Gato. 
“Não me importo muito para onde...”, retrucou Alice. 
“Então não importa o caminho que você escolha”, disse o Gato. 
(CARROLL,2002) 

 

O trabalho pedagógico precisa considerar os aspectos que envolvem tanto as 

questões relacionadas ao ensino quanto a aprendizagem. São processos 

indissociáveis e precisamos não ser “Alice” ao desenvolvermos nossas ações!  

Acreditamos que um dos fatores que auxilia a articulação entre o ensino e a 

aprendizagem é a avaliação. Contudo, percebemos que após ter realizado o trabalho 

de explanação dos conteúdos, os professores lançam mão da prática de verificação 

de apreensão dos alunos. 

Essa verificação tem como foco a elaboração de instrumentos para que a 

“avaliação” se efetive. Nesse sentido, apesar de ser uma prática constante no trabalho 

docente, ela não tem estado a serviço da aprendizagem e para que isso ocorra é 

preciso, antes de tudo, que as práticas já consolidadas sejam repensadas 

considerando o que está posto por Luckesi (2011, p. 36) de que o “ [...] nosso exercício 

pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma 

pedagogia do ensino/aprendizagem”. 

Mesmo que os professores, equipe pedagógica e direção façam um discurso 

de mudança, ainda é recorrente uma prática avaliativa a serviço do conteúdo e não 

dos objetivos de ensino. Isto significa que o que ganha destaque na avaliação são os 

acertos e as notas, tal como explicitado por Luckesi (2011): 

 

No que se refere ao ensino e à aprendizagem, a avaliação tem sido executada 
como se existisse independente do projeto pedagógico e do processo de 
ensino e, por isso, tem-se destinado exclusivamente a uma atribuição de 
notas e conceitos aos alunos. Não tem cumprido a sua verdadeira função de 
mecanismo a serviço da construção do melhor resultado possível, uma vez 
que tem sido usado de forma classificatória e não diagnóstica (LUCKESI, 
2011, p. 168-169). 

 

Para que tal avanço ocorra na prática avaliativa não se deve deixar de levar em 

conta a reflexão que o professor precisa fazer sobre as concepções que têm 

intrínsecas em seu próprio fazer pedagógico, e que envolve diferentes dimensões, tal 
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como evidenciado por Hoffmann (2014) 

 

O processo avaliativo está fundamentado em valores morais, em concepções 
de educação, de sociedade, de sujeito. Essas concepções regem o fazer 
avaliativo e lhe dão sentido. É preciso pensar, em primeiro lugar, sobre as 
concepções vigentes entre os educadores antes de se discutirem 
metodologias, instrumentos de testagem e formas de registro. (HOFFMANN, 
2014, p.13) 

 

Ora, se o papel social da escola é ensinar, a avaliação deve estar em sintonia 

com esse papel, ou seja, garantir que o aluno aprenda.  

A prática, posta como está, desconsidera o sujeito aprendiz que passa por um 

processo no percurso da aprendizagem. 

Diante do exposto, a finalidade da presente produção didático-pedagógica é 

subsidiar o trabalho de intervenção com os professores do 6º ano do Colégio Estadual 

Rui Barbosa – EFM no ano de 2017 através do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE no estudo e iniciação da prática de uma avaliação centrada na 

mediação da aprendizagem, de modo a favorecer uma prática com claros objetivos 

de promover a aprendizagem em sala de aula e não somente a promoção do aluno 

para a série seguinte. 

 

3 MATERIAL DIDÁTICO 

 

O presente material é uma Unidade Temática e está dividido em três tópicos 

que serão tratados e estudados durante o período de intervenção pedagógica em oito 

encontros de quatro horas, aos sábados, sendo que tais encontros acontecerão 

quinzenalmente. 

Os tópicos aqui apresentados – Ensino e aprendizagem, Avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem e Mediação da aprendizagem – estão divididos apenas por 

uma questão didática do trabalho, para melhor direcionar as discussões com o grupo, 

porém, numa concepção de educação pautada numa perspectiva histórica, esses 

aspectos não se dissociam, ao contrário, se entrelaçam e se interpenetram no 

processo. 

As atividades de estudo e discussão serão permeadas por atividades práticas 

de avaliação desenvolvidas com o grupo de professores que compartilharão nos 

encontros os resultados alcançados, obstáculo, desafios e possibilidades do exercício 
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da avaliação como mediação do ensino e da aprendizagem, ultrapassando os limites 

numéricos e classificatórios da avaliação. 

 

 3.1 Ensino e aprendizagem 

 

A primeira consideração a ser feita sobre os processos de Ensino e de 

Aprendizagem é que está imbricado de tal maneira que não é possível discutir um 

sem falar do outro. Para que um ocorra é necessária a realização do outro, visto serem 

ações concomitantes. Esse processo é definido por Libâneo (2013) como sendo 

 

[...] uma atividade conjunta de professores e alunos, organizada sobre a 
orientação do professor, com a finalidade de promover as condições e meios 
pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, 
atitudes e convicções (LIBÂNEO, 2013, p. 28). 

 

Nesse processo, Sforni (2008, p. 6) chama atenção para o fato de que a criança 

na escola “[...] é inserida em novas formas de interação e prática social. No processo 

de ensino, a interação entre pessoas assume uma característica bem definida: a 

intencionalidade”. Não se trata de qualquer ensino e nem de qualquer aprendizagem, 

mas de um processo articulado.  

Definido assim o que é um processo de ensino, compreende-se a função social 

da escola. Sobre a função da escola, Saviani (2005, p.15) aponta que ela “[...] existe, 

pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber”. 

Libâneo (2013, p.21-22) diferencia os termos Educação, Instrução e Ensino. 

Este autor nos explica que a Educação trata de “[...] instituição social, produto e 

processo [...] convergem para a formação de traços de personalidade social e do 

caráter”. Por outro lado, a Instrução trata da “[...] formação e desenvolvimento das 

capacidades cognoscitivas mediante o domínio de certo nível de conhecimentos 

sistematizados”. E o Ensino “[...] corresponde a ações, meios e condições para a 

realização da instrução; contém, pois, a instrução”. 

Nesse sentido, acreditamos que são os professores os gestores da sala de aula 

e como tal, aqueles que organizam os conteúdos, as estratégias de ensino e a 

avaliação da aprendizagem, ou seja, são os principais responsáveis pelo cumprimento 

do papel da escola, em articulação com as demais instâncias gestoras. 
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Aprender e ensinar são processos que ocorrem nos mais diversos contextos e 

nas mais diversas situações de vida de um sujeito e processam-se desde o 

nascimento do sujeito até o fim de sua vida.  

Vigotskii1 (2016, p.109) explica que “ [...]a aprendizagem da criança começa 

muito antes da aprendizagem escolar”, mas não se considera apenas aprendizagem 

as informações tratadas no âmbito da escola: 

 

[...] Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. Por 
exemplo, a criança começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir à 
escola adquiriu determinada experiência referente à quantidade, encontrou já 
várias operações de divisão e adição, complexas e simples; portanto, a 
criança teve uma pré-escola de aritmética, e o psicólogo que ignora esse fato 
está cego. (VIGOTSKII, 2016, p. 109) 

 

Contudo, no âmbito escolar o ensino é intencional e planejado, pois o objeto de 

trabalho da instituição é o desenvolvimento das estruturas lógicas do sujeito a partir 

da aquisição do conhecimento. Não se trata de uma aprendizagem espontaneísta, ao 

contrário, para que ela se efetive, se faz necessário conhecer os processos pelos 

quais os alunos passam para que o ensino seja direcionado. 

Sforni (2015) explica que  

Torna-se, então, uma exigência conhecer o nível de desenvolvimento 
presente dos estudantes para planejar ações adequadas à passagem para o 
próximo nível. Embora esse nível inicial possa ser identificado por meio de 
avaliação formal do desempenho dos estudantes, conta-se também com 
avaliações informais resultantes da observação, da análise de atividades dos 
estudantes, dos diálogos com a turma, dentre outros procedimentos 
(SFORNI, 2015, p.383). 

 

Cabe ressaltar que é importante o professor como agente do ensino e de 

interventor na promoção da aprendizagem esteja disposto a empreender aulas que 

sejam estrategicamente favoráveis ao aprendizado. Fato é que ensino e 

aprendizagem não existem um sem a outro. Como afirmar que houve ensino se não 

houver aprendizagem? 

 

 3.2 Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 

 

O tema da avaliação da aprendizagem no espaço escolar é fortemente debatido 

                                                 
1 A grafia do nome do autor levou em consideração a que foi utilizada na obra de referência para nossos estudos. 
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pelos professores nas escolas da educação básica e ensino superior. Muitas 

bibliografias são encontradas, mas ainda persistem práticas que não contribuem para 

a efetivação da aprendizagem do aluno. Os vários instrumentos de avaliação são 

conhecidos pelos professores que atuam no ensino da educação básica, porém o que 

ainda é desconhecida é a prática numa perspectiva mediadora da avaliação na 

aprendizagem dos alunos. Libâneo et alii (2007) explicam que: 

 

Avaliar, como parte de um projeto educativo, é diferente de medir. Medida 
refere-se à aferição, expresso em notas, conceitos ou menções, do 
aprendizado pretendido. Na tradição e no cotidiano das escolas, a medição 
tem sido mais valorizada que a avaliação – tanto que muito alunos estudam 
para tirar nota, e não para aprender. Avaliar, por sua vez, reflete determinada 
concepção de educação, do papel do professor e do que é conhecimento. 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007, p. 205) 

 

 Dito isso, fica evidente que a avaliação é uma prática que deve ser constante e 

reflexiva. Ela também deve estar voltada não somente para um dos aspectos 

envolvidos no processo (a aprendizagem), mas deve contemplar também o ensino, 

pois como foi dito antes, esses processos são imbricados. 

 

 3.3 Mediação da aprendizagem 

 

A mediação da aprendizagem se dá com as intervenções intencionais dos 

professores na ação do ensino. Assim, busca-se fazer com que o aluno chegue a uma 

compreensão e conclusão sobre um objeto de estudo, realizando o exercício de 

pensar sobre o aprendido. Dessa forma, a ação de mediar é construir uma ponte entre 

o que o aluno sabe e o que está em processo de maturação (VIGOTSKII, 1991).  

Essa mediação pode ocorrer tanto entre professor e aluno, como entre alunos 

e o conteúdo escolar. É, no entanto, relevante levar em conta que o processo de 

ensino e aprendizagem deva ser mediado. De acordo com Sforni (2008) essa 

mediação deve considerar:  

 
 
Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, a primeira somente se realiza 
quando a ação docente envolve a disponibilização dos conteúdos escolares 
como elementos mediadores da ação dos estudantes, isto é, de modo que 
eles sejam capazes de realizar conscientemente as ações mentais 
objetivadas nos conhecimentos historicamente produzidos. (SFORNI, 2008, 
p.7- 8)  
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A autora enfatiza ainda, que essa mediação deve considerar a interação 

professor-aluno-conhecimento, ou seja, “o conhecimento como mediador da atividade 

psíquica compartilhado na comunicação prática e verbal entre as pessoas” (SFORNI, 

2008, p.8). 

Para que essa mediação se efetive, se faz necessário que a avaliação seja um 

instrumento de coleta de dados acerca do processo de desenvolvimento do aluno. 

Nesse sentido, vale ressaltar que ela é individual e deve considerar a singularidade 

de cada um dos alunos, tal como apontado por Hoffmann (2014, p. 13). 

Vale reiterar que o foco da avaliação é a aprendizagem do aluno, visto que ela 

possibilita avanços nas estruturas mentais do sujeito. Para que isso ocorra, a 

mediação deve considerar a interação, nos mais diversos contextos: entre os sujeitos 

de saberes equivalentes, entre os sujeitos de saberes diferenciados (aluno/professor, 

aluno/aluno), e ainda, entre materiais de naturezas diversas (textos, vídeos, 

esquemas, mapas, material concreto, etc.). 
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4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

1º Encontro: 

Duração – 4 horas 

Data: 18/02/2017 

Tema: Para começo de conversa... 

 

Passo 1 – Iniciar com a dinâmica do remador, abordando as seguintes questões. 

1. Quais as dificuldades que encontramos no trabalho que fazemos? 

2. Se tivéssemos uma varinha mágica e pudéssemos mudar alguma coisa, qual o 

sonho que queríamos ter realizado? 

3. Como realizaríamos nosso sonho? 

Após feita uma reflexão do nosso coletivo escolar, haverá a sensibilização e 

fechamento da dinâmica com a leitura da história projetada em slides: Nicolau tinha uma ideia 

– (ROCHA, 1998). 

 

Passo 2 – Registrando: Os professores definirão em palavras os conceitos sobre o 

processo de ensino e de aprendizagem, registrando para posterior retomada ao final do 

processo de intervenção. 

 

Passo 3 – Leitura do texto: O Processo de Ensino na Escola – (LIBÂNEO, 2013, p. 

82 - 111). Retomando as ideias apresentadas na atividade de registro, vamos discutir: 

* As ideais apresentadas pelo autor refletem sua concepção de ensino e de aprendizagem? * 

Em que divergem? Que pontos não foram considerados? 

 

Passo 4 – Apresentação do Projeto de Intervenção para os participantes e finalização 

do encontro, retomando os principais pontos tratados. 
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2º Encontro: 

Duração – 4 horas 

Data: 04/03/2017 

Tema: Analisando minha prática 

 

Passo 5 – Inicialmente relembrar os pontos tratados no último encontro e fazer a 

relação com a abordagem seguinte. 

Relato real: como eu ensino – Os professores registrarão numa lauda a maneira como 

organizam sua aula. Depois, apresentarão oralmente a organização que fizeram. 

Após a apresentação, o quadro abaixo será discutido com o grupo, tomando por base as 

apresentações feitas.  

O grupo discutirá se o que está colocado no quadro está de acordo a prática usual, se há 

discrepância entre o quadro e o que se pratica, quais dificuldades o professor encontra. 

 Que semelhanças existem entre sua prática e o quadro apresentado? 

 O que te motiva a planejar as aulas? 

 Apresente três propostas que você poderia adotar para as aulas com o intuito de torná-

las mais atrativas e promover a aprendizagem? 

 Que dificuldades são encontradas no planejamento e execução das aulas? Quais 

necessidades existem? 

 

 

 

 

1) O professor explica a matéria (teoria). 
2) O professor mostra exemplos. 
3) O professor propõe “exercícios” semelhantes aos exemplos dados para que os 

alunos resolvam. 
4) O professor (ou um aluno) resolve no quadro de giz os exercícios. 
5) O professor propõe aos alunos outros “exercícios” já não tão semelhantes aos 

exemplos que ele resolveu. 
6) O professor (ou um aluno) resolve os exercícios no quadro de giz. 
7) O professor propõe “problemas”, se for o caso, ou mais “exercícios”. 
8) Correção dos “problemas” ou dos “exercícios”. 
9) O professor começa outro assunto. 

 
Fonte: BURIASCO, Regina Luiza Corio de. Algumas considerações sobre avaliação 

educacional, 2000, p. 161 
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Passo 6 – Recorte do vídeo: A educação proibida: disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=OTerSwwxR9Y> Acesso em 07 nov. 2016. 

Reflexão:  

 Temos possibilitado o acesso dos nossos alunos ao conhecimento?  

 Que reflexos aparecem quando negamos a eles o acesso ao conhecimento? 

 Como podemos garantir não somente o acesso, mas principalmente, a apropriação do 

conhecimento pelos nossos alunos? 

 

 

 

Passo 7– Retomando minha prática: A partir do quadro apresentado por Buriasco 

(2000) e do recorte do vídeo assistido, reescrevam o roteiro elaborado no início do encontro 

sobre a maneira como organizam suas aulas, considerando a seguinte questão: 

 Essa organização favorecerá que eu trabalhe o conhecimento de modo que meu aluno 

aprenda, ou seja, se aproprie dele?  

Finalizaremos o encontro retomando os principais pontos que foram tratados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTerSwwxR9Y
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3º Encontro: 

Duração: 4 horas 

Data: 18/03/2017 

Tema: A neurociência e os processos de ensino e de aprendizagem 

 

Passo 8 – Retomar os principais pontos tratados no último e encontro e relacionar 

com o tema abordado neste. Em seguida proceder à seguinte dinâmica: 

“Dinâmica das diferenças ''  

Material: Pedaço de papel em branco, caneta 

Procedimento:  

   Serão distribuídas folhas de papel sulfite em branco e canetas para o grupo. Solicitarei que 

ao dar um sinal todos desenhem o que eu pedir sem tirar a caneta do papel. Pedirei que 

iniciem, dando o sinal. Pedirei que desenhem um rosto com olhos e nariz. Em seguida, que 

desenhem uma boca cheia de dentes. Continuem o desenho fazendo um pescoço e um 

tronco. É importante ressaltar sempre que não se pode tirar o lápis ou caneta do papel. 

Solicitarei que todos parem de desenhar. Todos mostram seus desenhos. Farei a reflexão 

ressaltando que não há nenhum desenho igual ao outro, portanto, todos percebem a mesma 

situação de diversas maneiras, que somos multifacetados, porém com visões de mundo 

diferentes, por este motivo devemos respeitar o ponto de vista do outro."  

Disponível em: <http://www.biomania.com.br/bio/?pg=artigo&cod=3722> – Acesso em 31 out. 

2016. 

 

 

Passo 9 – Para melhor compreender como se processa a aprendizagem escolar, 

assistiremos ao vídeo Neurociência na aprendizagem escolar. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=M5F2S5D5CDE> Acesso em 31 out. 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.biomania.com.br/bio/?pg=artigo&cod=3722
https://www.youtube.com/watch?v=M5F2S5D5CDE
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Passo 10 –Relacionando com a sala de aula: Após assistir ao vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Quadro de relações entre os princípios da neurociência e o ambiente da sala de aula. 

Imagem disponível em:<http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2013_07_01_archive.html> Acesso em 30 

out. 2016 
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Passo 11 – Atividade: Escolha um tópico da sua disciplina e elabore atividades 

que explorem as várias possibilidades das funções cerebrais no processo de aprendizagem. 

Aplique em sala e apresente os resultados no próximo encontro. 

Ao realizar esta atividade os professores terão a oportunidade de trocar ideias com seus 

pares, utilizar dinâmicas de aulas que já conhecem ou criar novas dinâmicas para trabalhar o 

tópico escolhido. 

 

Ao final do encontro, os principais pontos serão retomados. 
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4º Encontro: 

Duração: 4 horas 

Data: 01/04/2017 

Tema: Mediação e aprendizagem 

 

Passo 12 – Iniciaremos retomando as discussões do último encontro. Em seguida, 

os professores apresentarão os relatos dos resultados alcançados a partir da(s) atividade(s) 

elaborada(s) e aplicada(s) na aula. 

- Que observou na realização das atividades referente ao envolvimento dos alunos? 

- Em relação à assimilação do conteúdo, percebeu que houve avanço na aprendizagem? 

- É possível aplicar os conceitos em outros tópicos de conteúdos da sua disciplina? 

- Que limites/obstáculos encontra? 

 

 

Passo 13 – Um pouco de teoria: O que significa mediação no processo de ensino 

e de aprendizagem. 

Leituras dos trechos abaixo. Discussão: 

Como realizamos a mediação em sala de aula? 

Que recursos ou metodologias utilizamos para realizar a mediação? 

Que outros recursos podemos pensar/elaborar para propiciar melhor a aprendizagem, 

considerando a heterogeneidade dos alunos que compõem a classe? 
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TEXTO1: 
“A maior parte das investigações psicológicas relativas à aprendizagem 

escolar mediam o nível de desenvolvimento mental da criança propondo-lhe a 
resolução de certos problemas estandardizados. Presumia-se que a quantidade de 
problemas que fosse capaz de resolver sozinha indicaria o nível do seu 
desenvolvimento mental nesse momento particular. Mas desta maneira, só se pode 
medir a parte do desenvolvimento da criança que se encontra acabada, e esta é 
bem reduzida percentagem do acervo total.[..] 

[...] No desenvolvimento das crianças, pelo contrário, a imitação e o ensino 
desempenham um papel de primeira importância. Põem em evidência as qualidades 
especificamente humanas do cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis 
de desenvolvimento. A imitação é indispensável para se aprender a falar, assim 
como para se aprender as matérias escolares. A criança fará amanhã sozinha aquilo 
que hoje é capaz de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de 
pedagogia é aquele que segue em avanço relativamente ao desenvolvimento e o 
guia; deve ter por objetivo não as funções maduras, mas as funções em vias de 
maturação. ” (VYGOTSKY, 2001) 

TEXTO 2: 
 
“[...] Um fato empiricamente estabelecido e bem conhecido é que o 

aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de 
desenvolvimento da criança. Por exemplo, afirma-se que seria bom que se iniciasse 
o ensino de leitura, escrita e aritmética numa faixa etária específica. Só 
recentemente, entretanto, tem-se atentado para o fato de que não podemos limitar-
nos meramente à determinação de níveis de desenvolvimento, se o que queremos 
é descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade 
de aprendizado. Temos que determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento. 

O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, 
o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram 
como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. 

Quando determinamos a idade mental de uma criança usando testes, 
estamos quase sempre tratando do nível de desenvolvimento real. Nos estudos do 
desenvolvimento mental das crianças, geralmente admite-se que só é indicativo da 
capacidade mental das crianças aquilo que elas conseguem fazer por si mesmas. 

[...]A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de "brotos" ou "flores" do desenvolvimento, ao 
invés de "frutos" do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza 
o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. 

[...] Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. ” 
(VYGOTSKI,1991) 
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TEXTO 3: 

 
Figura 2 – Esquema da Zona de Desenvolvimento Proximal 

Imagem disponível em: <cae.ucb.br/tas/tas/tas13.html> Acesso em 23 nov 2016 

TEXTO 4: 

 
“A edição 139 da Revista Nova Escola (2001) traz uma síntese das principais 

ideias de Vygotsky na qual mediador é entendido como "[ ... ] quem ajuda a criança 
concretizar um desenvolvimento que ela ainda não atinge sozinha. Na escola, o 
professor e os colegas mais experientes são os principais mediadores". Apesar de 
não incorreta, essa ideia reduz o conceito de mediação às relações interpessoais, 
seja entre adulto e criança ou entre criança e criança mais experiente. Entendida 
como sinônimo de ajuda empreendida pelo professor na interação com o aluno, 
muitas vezes, a mediação parece se confundir com a imagem da presença física 
do professor intervindo nas tarefas que o estudante realiza. Essa é uma 
compreensão muito comum nos meios educacionais”. (SFORNI, 2008, p.1) 
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Passo 14 – O compromisso: Os professores farão proposições de ações para 

desenvolver o ensino com vistas a aprendizagem utilizando as possíveis mediações. 

Como podemos implementar os grupos de estudos na escola? 

Atendimento na hora atividade: é possível? 

Monitoria em classe – organização. 

Monitoria extraclasse: possibilidades 

 

Fechamento do encontro com a retomada dos pontos discutidos e os compromissos 

assumidos. 
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5º Encontro: 

Duração: 4 horas 

Data: 29/04/2017 

Tema:  O que é avaliação? Para que avaliar? Como avaliar? 

 

Passo 15 – Iniciar, com a retomada dos quatro encontros anteriores – pequeno 

resumo apresentado em esquema para fazer a contextualização com a abordagem da 

avaliação. Em seguida realizar a seguinte dinâmica: Os professores construirão o “Muro da 

Avaliação”. A frase “Avaliar é...” será exposta num “muro” e os participantes terão três minutos 

para desenhar alguma representação do que é avaliação. Após este tempo, colocarão no 

muro para contemplação e discussão do grupo. 

 

Passo 16 – Conceituando a avaliação – Os professores assistirão ao vídeo: 

Avaliação da Aprendizagem - Cipriano Luckesi. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=JqSRs9Hqgtc> Acesso em 15 nov. 2016. 

 

 

Passo 17 – Conhecendo um pouco da realidade do outro lado: 

Leitura de relatos 1 e 2 extraídos do texto - Os demônios da avaliação: memórias de 

professores enquanto alunos (ALVES; CABRAL, 2015). 

Após isso, apresentaremos os dados coletados no questionário com os alunos do 

6º ano em 2016 e também os gráficos dos resultados dos 6º anos de aprovados, aprovados 

pelo conselho de classe e reprovados no ano de 2015 e 2016. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqSRs9Hqgtc
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Relato 1: 

O professor estava irritadíssimo, porque os resultados tinham sido catastróficos: 

pouquíssimas notas azuis e a nota mais alta era um mísero 12. Eu estava nervosíssima, o 

teste não me tinha corrido mal, mas perante os comentários do professor, eu já me via a 

receber uma negativa (embora eu nunca tivesse tido negativa a História). Quando o professor 

entregou os testes, constatei, para grande felicidade minha, que tinha tirado 12. Era meu o 

melhor teste da turma! Era verdade que a nota era baixa e que eu costumava tirar muito 

melhor, mas face a um quadro tão desastroso, achei que tinha razões para me sentir 

minimamente satisfeita. O meu contentamento, porém, durou pouco. O professor olhou-me 

com ar desconfiado e insinuou perante toda a turma que eu tinha copiado. Fiquei em choque. 

Apesar de ser comunicativa com os meus colegas, nunca gostei de me evidenciar nas aulas. 

Respondia ao que os professores perguntavam, mas não era muito participativa, não, pelo 

menos de forma espontânea. Por isso, porque era uma aluna que não me destacava, o 

professor achou que eu tinha copiado. Senti-me envergonhada e humilhada. (N 567) (ALVES; 

CABRAL, 2015, p.646) 

 

Relato 2:  

“Lembro-me como se fosse hoje. Estava eu na 4ª classe (com o 25 de abril à porta) e 

fui ao quadro apresentar toda a minha sabedoria sobre os Açores. Sim, porque, para 

mim, só poderia ser sabedoria depois de tantas horas a estudar o assunto. […] falei 

tudo, falei bem, sentia-me ufana, triunfante, vaidosa, ciente daminha superioridade 

intelectual e do meu infinito saber…. Olhei então para a minha professora, certa de 

que nada me poderia apontar e fiquei à espera não de um elogio, porque nunca os 

havia, mas pelo menos de um leve e aprovador aceno de cabeça. Ela fixou em mim 

aquele olhar mau e seco de sempre e perguntou: “População dos Açores?”. Naquele 

momento, toda a aura que me envolvia ficou reduzida a uma quimera e senti-me o ser 

mais insignificante e desprezível de todo o planeta. Afinal, não valia nada, não sabia 

nada, nem sequer a população dos Açores. Tive, pois, o que merecia – três valentes 

reguadas e as lágrimas incontidas a caminho do meu lugar. (N 122) (ALVES; CABRAL, 

2015, p.647) 
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Passo 18 – Para começar... diagnosticar 

As questões abaixo serão lançadas aos professores para iniciar a discussão sobre a função 

diagnóstica da avaliação. 

Como ele faz para verificar o que o aluno já sabe ou domina? 

Como ele avalia se o aluno aprendeu? 

Como você procede quando observa que seu aluno não aprendeu? 

Leitura do texto - Proposição de um encaminhamento: a avaliação diagnóstica 

(LUCKESI, 2011, p.115-118). 

 

 

Passo 19 – Colocando em prática 

O professor elegerá um tópico da sua disciplina ou conteúdo e elaborará um instrumento 

avaliativo à sua escolha para ser aplicado em sua turma. O professor deve pensar neste 

momento o que o aluno precisa saber para apreender esse conteúdo eleito por ele. 

Os resultados serão apresentados no próximo encontro 

Finalizaremos com a retomada dos principais pontos discutidos no dia. 

 

 



21 

 

Texto 1: Instrumentos de avaliação: a necessidade de conjugar técnicas e 

procedimentos éticos - (DEPRESBITERIS, 2007) 

 

Texto 2: Avaliar com eficácia e eficiência – (MORETTO, 2007) 

6º Encontro: 

Duração: 4 horas 

Data: 20/05/2017 

Tema: Estratégias de Avaliação -– Como elaborar os instrumentos para que 

haja acompanhamento do ensino e da aprendizagem 

 

Passo 20 – As práticas aplicadas na avaliação diagnóstica serão apresentadas pelos 

professores e haverá a retomada das discussões do encontro anterior. 

Em seguida, em duplas os professores farão a leitura dos seguintes textos: 

 

 

 

 

 

 

Registrar as ideias dos textos para comparação e debate. 

 

 

 

Passo 21 – Dinâmica:  Jogo dos Cartões das avaliações por Janice Mendes 

Cada participante receberá um conjunto de cartões ilustrados com exemplos diversos de 

exercícios/atividades. Dos exemplos apresentados nos cartões, os participantes deverão 

separar para si aqueles que consideram como instrumentos adequados de avaliação.  

Feito isso, cada um montará um painel com suas escolhas e explicará em que momento do 

processo de ensino utilizará aquele instrumento e como o utilizará para mediar a 

aprendizagem dos alunos. 
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Que instrumento foi utilizado? 

Quais inferências podemos fazer sobre a intenção do professor com este 

instrumento? 

Como esse professor poderá utilizar o resultado dessa avaliação para mediar o 

ensino e a aprendizagem? É possível avaliar o trabalho docente? 

Como você reelaboraria esse instrumento? 

Passo 22 – Considerações sobre a elaboração dos instrumentos 

Retomando os instrumentos escolhidos pelos professores, será apresentado um fato real 

ocorrido numa turma em 2016. Fato real: Foi solicitado numa turma que os alunos realizassem 

a seguinte atividade avaliativa: “Faça um trabalho sobre Darwinismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 23 – Fechamento das discussões retomando os pontos principais discutidos 

e refletindo o vídeo de animação: Cotidiano escolar 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P5LRa8P6-Qk> – Acesso em 30 out. 

2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5LRa8P6-Qk
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7º Encontro: 

Duração: 4 horas 

Data: 03/06/2017 

Tema: Avalição – Portfólio e mapa conceitual como alternativas para uma 

avaliação mediadora. 

 

Passo 24 – Iniciaremos o encontro com a retomada das discussões do último 

encontro – os principais tópicos discutidos. Depois assistiremos ao vídeo: Portfólio de 

aprendizagem – Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IgEjrd7cmOk>.  Acesso 

em 16 nov 2016. Veremos também a continuação Portfólio de aprendizagem (parte 2) – 

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BtAn7V8_CyQ> Acesso em 16 nov. 2016. 

 

 Passo 25 – Leitura do texto:  

Portfólio: Uma Proposta De Avaliação Como Reconstrução Do Processo De Aprendizagem - 

Vânia Maria de Oliveira Vieira 

Resumo: Orientações para o desenvolvimento de um portfólio, apresentado em slides. 

Disponível em <http://pt.slideshare.net/pactoensinomedioufu/orientaes-portflio>. Acesso em 

30 out. 2016. 

 

 Passo 26 – Praticando: A partir do material produzido ao longo dos encontros, os 

professores organizarão seu próprio portfólio, considerando que poderão rever os tópicos 

discutidos, perceber a evolução nas discussões e os conceitos que desenvolveu ao longo do 

curso. 

Nesse momento serão levantadas as questões sobre os sentimentos de poder reviver as 

produções e de poder também participar da organização do material. Usar do sentimento de 

empatia para se colocar no lugar do aluno. 

Fechamento com a retomada dos pontos principais discutidos no encontro. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IgEjrd7cmOk
https://www.youtube.com/watch?v=BtAn7V8_CyQ
http://pt.slideshare.net/pactoensinomedioufu/orientaes-portflio
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8º Encontro:  

Duração – 4 horas 

Data: 17/06/2017 

Tema: Outra possibilidade -  Mapa conceitual 

 

Passo 27 – Primeiro, retomaremos os pontos discutidos nos últimos três encontros 

que trataram da avaliação o que foi visto no encontro sobre as contribuições da neurociência, 

os professores receberão um esquema de mapa conceitual e apresentarão suas ideias sobre. 

O que é aquele material? 

Utilizaria dele em sala de aula? 

Como? Para que? 

 

Passo 28 – Leitura dos textos:  

Texto 1- Mapas conceituais: estratégia de ensino/aprendizagem e ferramenta 

avaliativa (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010) 

Texto 2-  Mapas conceituais e avaliação formativa: tecendo aproximações (SOUZA; 

BORUCHOVITCH, 2010) 

 

 

Passo 29 – Vídeo: Como construir um mapa mental. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=vLFVLmUhSQo >. Acesso em 23/11/16. 

Em seguida, os professores acessarão a página :<https://www.goconqr.com/pt-BR/mapas-

mentais/> Acesso em 31 out. 2016. Elegerão um tópico do seu conteúdo nela criarão um mapa 

mental para ser aplicado em sala durante a explicação conteúdo. 

 

 

 

https://www.goconqr.com/pt-BR/mapas-mentais/
https://www.goconqr.com/pt-BR/mapas-mentais/
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Passo 30 – Fechamento: Leitura da tirinha disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/_3l5R6PsTm7Q/TNHYlaqno0I/AAAAAAAAAFI/VQETm72k8cs/s16

00/cascaocebolinha.jpg>Acesso em 30 out. 2016. 

Nosso compromisso é com o ensino e a aprendizagem. Não se pode afirmar que houve ensino 

se não houve aprendizagem. 

“Quem não está disposto a estudar não deve ensinar, o professor deve ensinar a estudar. ”  

BERTOLT BRECHT 
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https://www.youtube.com/watch?v=P5LRa8P6-Qk
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