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Em 2020, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os novos currículos chegaram 
às escolas trazendo altas expectativas de aprendizagem. Nossa realidade educacional, 
que demanda estratégias urgentes para reduzir e evitar déficits de aprendizagem e, 
ainda, um cenário global afetado pela pandemia do novo coronavírus, que levou ao 
fechamento das escolas bem como à manutenção do ensino remoto por um grande 
período de tempo, acarretaram diversos novos desafios para a educação. Esses 
desafios exigiram respostas rápidas das lideranças envolvidas nos distintos setores do 
sistema educacional, sendo o maior deles, sem dúvida, a garantia da aprendizagem 
com equidade a todos os estudantes da educação básica do país.

Apresentação

Em resposta a esse árduo momento, e antecipando 

os impactos que o cenário criado pela pandemia po-

deria ocasionar, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) estabeleceu a Resolução CNE/CP nº 2, de 

10 de dezembro de 2020, para implementação dos 

dispositivos da Lei Federal 14.040/2020, indicando 

que “o reordenamento curricular do que restar do 

ano letivo de 2020 e o do ano letivo seguinte pode 

ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos 

e a carga horária do ano letivo de 2021 para cumprir, 

de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos no ano letivo anterior” 

(art. 4º, parágrafo 1º, pg. 2).

A BNCC e os novos currículos a ela alinhados apa-

recem então, nesse cenário, como fortes aliados na 

busca do menor impacto possível no aprendizado 

dos alunos para efetivar o reordenamento curricular 

previsto na Resolução CNE. Acreditamos que saber 

o que é essencial ao aprendizado dos alunos, em 

suas respectivas faixas etárias e escolares, conforme 

previsto nos currículos alinhados à BNCC, favorece 

o planejamento sobre o que as ações pedagógicas 

devem abordar. Para além disso, e com a mesma 

importância, BNCC e currículos a ela alinhados são 

ferramentas fundamentais para o período de reto-

mada das aulas presenciais, quando a prioridade será 

ter clareza daquilo que os alunos sabem ou não, e 

fazer os ajustes necessários para que aprendam o 

que for necessário, visando garantir seus direitos de 

aprendizagem previstos na BNCC, bem como para 

cumprir a meta 7 do Plano Nacional de Educação. 

Contudo, o contexto atual também implica um de-

safio de tempo e espaço para que isso ocorra.

Por ter a missão de apoiar o sistema educacional a 

garantir a aprendizagem de qualidade a que todos 

os estudantes têm direito, o Instituto Reúna – em 

parceira com o Itaú Social e apoio institucional da 

Fundação Lemann e Imaginable Futures – idealizou, 

ainda em 2020, os Mapas de Foco da BNCC: um mate-

PAUTAS FORMATIVAS   

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-10-de-dezembro-de-2020-293526006
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14040.htm
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1 Para conhecer outras trilhas formativas feitas pelo Instituto Reúna, clique aqui.

rial construído para ser uma referência de orientação 

para a flexibilização curricular por meio da priorização 

das aprendizagens previstas na BNCC.

Os Mapas podem ser utilizados como o principal 

guia para escolhas de apoio e reforço escolar a fim 

de diminuir a distância entre o que se espera que os 

alunos aprendam e o que de fato estão aprendendo, 

especialmente no momento do país. Trata-se de 

um material que apresenta uma seleção cuidado-

sa das habilidades da BNCC e serve de apoio para 

redes, escolas e demais instituições realizarem a 

flexibilização curricular, a curadoria ou produção 

de materiais didáticos, a elaboração de avaliações 

diagnósticas e formativas, bem como a formação 

docente continuada no cenário da retomada pre-

sencial pós-pandemia.

Agora, com a expectativa de poder apoiar ainda mais 

o planejamento e a efetivação de ações que visem 

oportunizar a garantia da aprendizagem dos estu-

dantes, o Instituto Reúna e seus parceiros constroem 

o Mapas de Foco na Escola – Do planejamento peda-

gógico à formação docente, para apoiar o avanço das 

aprendizagens dos estudantes neste contexto e a 

superação e prevenção das defasagens que podem 

ter sido acentuadas durante o isolamento social.

O Mapas de Foco na Escola – Do planejamento pedagó-

gico à formação docente é um material de referência 

para coordenadores pedagógicos estruturarem e 

realizarem encontros formativos com sua equipe 

de professores, ofertando trilhas compostas por 

um conjunto de pautas formativas organizadas por 

etapa (anos iniciais e anos finais) e área/componen-

te1, a saber: 

Língua  
Portuguesa

Matemática

Ciências da 
Natureza

Ciências  
Humanas

Cada trilha reúne um conjunto de quatro pautas 

formativas que possibilitam ao coordenador peda-

gógico promover encontros formativos dentro da 

escola, num período de até duas horas por encon-

tro. As trilhas foram construídas com o intuito de 

ampliar, aprimorar e desenvolver as competências 

PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/eixo/formacao/
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2 Os cinco princípios de qualidade da formação continuada foram discutidos em pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas. Esse estudo partiu do objetivo de investigar sobre iniciativas efica-
zes em formação continuada de professores, coletando evidências de que ações de formação teriam contribuído para o aprimoramento do trabalho docente. Como resultado, a pesquisa levantou as 
características comuns dessas iniciativas e como se entende que tais aspectos contribuem de fato para essa eficácia, chegando, então, aos princípios de qualidade. Fonte: Formação Continuada de 
Professores: Contribuições da Literatura Baseada em Evidências, de Fundação Carlos Chagas, jun. 2017.

dos docentes, a fim de favorecer a progressão das 

aprendizagens dos estudantes a partir do ponto em 

que eles estão.

Para isso, cada uma das trilhas está alinhada a alguns 

pressupostos, tais como: os princípios de qualidade 

presentes nas formações continuadas considera-

das eficazes, baseados nos estudos da Fundação 

Carlos Chagas2; o alinhamento à BNCC; e a novas 

orientações trazidas pela Base Nacional Comum de 

Formação Docente (BNCFD, 2019). Dessa forma, 

as pautas apresentadas visam:

 z promover a formação continuada, por meio da 
oferta de uma sequência de pautas formativas 
que auxiliem a reorganizar a prática docente no 
contexto da priorização curricular; 

 z indicar ao coordenador pedagógico um passo 
a passo para proporcionar aprendizagens que 
sejam significativas à equipe docente, além de 
oferecer referências para ampliação de seu re-
pertório enquanto formador; 

 z favorecer a homologia de processos, isto é, pro-
por atividades que permitam ao participante da 
formação vivenciar práticas que se espera que 
ele exercite em sala de aula; 

 z aterrissar na prática docente, isto é, dar oportu-
nidade ao docente para que ele estruture ações 
didáticas durante a formação com base nas te-
máticas propostas, considerando seus desafios 
cotidianos no cenário de priorização curricular;

 z explicitar, em sua composição, a coerência sis-
têmica e materializá-la para a realidade da es-
cola, favorecendo a organização de formações 
que apoiem o professor com a progressão das 
aprendizagens dos seus estudantes, conside-
rando a realidade em que vivem, seu contexto e 
o perfil deles. Essa progressão pode ser obtida 
por meio de um trabalho que articule e integre os 
seguintes elementos: o planejamento curricular 
alinhado ao currículo referencial priorizado de sua 
rede, o uso de práticas avaliativas formativas, a 
gestão da sala de aula e as escolhas de materiais 
didáticos e de práticas pedagógicas;

 z ser autoexplicativas, de fácil compreensão e apli-
cabilidade, de modo que apenas com a sua leitura 
e a de seus materiais complementares seja pos-
sível sua execução; 

PAUTAS FORMATIVAS   

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724
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 z apresentar sugestões para o coordenador peda-
gógico se preparar e ampliar seus conhecimentos, 
se necessário, para realizar a formação de sua 
equipe no contexto da escola;

 z adaptar-se a diversos contextos e necessidades, 
de maneira que possibilite adequações  e ajustes.

 

Sequência das pautas, duração e até 
mesmo as atividades propostas po-
dem ser repensadas e contextuali-
zadas para formações presenciais 
e, ainda, há sugestões simples para 
a adaptação das pautas formativas 
e realização de formações no con-
texto on-line.  

Em relação às temáticas propostas, as trilhas contêm 
propostas para apoiar os educadores em formação 
com atividades que lhes possibilitem: (i) identificar 
como práticas avaliativas são importantes sistemas 
de monitoramento, registro e acompanhamento das 

aprendizagens; (ii) colocar em prática ações que po-
tencializam o avanço e a aprendizagem dos estudan-
tes de um mesmo ano, em uma mesma turma, no 
tempo de aula estabelecido; e (iii) identificar como 
priorizar as aprendizagens, planejar práticas de en-
sino, elaborar estratégias, considerando diferentes 
modalidades de ensino, e definir objetivos com base 
em evidências que assegurem a promoção das apren-
dizagens a partir do ponto em que o aluno está.

Desse modo, esperamos que todo esse material siga 
apoiando a formação continuada das equipes docen-
tes para a implementação dos currículos alinhados à 
BNCC, em especial neste momento de incertezas e 
inúmeros desafios em que nos encontramos.

Desejamos a você, formador, um ótimo trabalho!

PAUTAS FORMATIVAS   
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Percursos 
Formativos

Mapas  
de Foco

CIÊNCIAS 
HUMANAS

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

LÍNGUA 
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

AI
Anos
Iniciais

AF
Anos
Finais

CIÊNCIAS 
HUMANAS

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

LÍNGUA 
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

VISÃO GERAL

Estrutura do 
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico  
à formação docente

PAUTAS FORMATIVAS   
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AF
Anos
Finais

CIÊNCIAS HUMANAS

1 Situações adversas e flexibilização 
curricular: explorando os Mapas de Foco 
de Ciências Humanas

Planejando ações pedagógicas a 
partir de uma aprendizagem foco (AF), 
considerando a avaliação diagnóstica 

Ampliando as práticas avaliativas em 
Ciências Humanas

Análise e elaboração de bases de projeto 
interdisciplinar de Ciências Humanas

2

3

4

Estrutura do 
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico  
à formação docente

NA PRÁTICA

CIÊNCIAS HUMANAS | ANOS FINAIS

PAUTAS FORMATIVAS   
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Confira alguns pontos que 
precisam ser considerados ao 
desenvolver as pautas formativas, 
para engajar os educadores 
participantes e ajudá-los a avançar 
na aprendizagem. Seguindo essa 
orientações ao trabalhar com 
eles, você vai colaborar para que 
eles desenvolvam novas práticas 
didáticas à luz dos currículos 
referenciais alinhados à BNCC.

Orientações gerais

ANTES DE COMEçAR

A preparação é um dos segredos da formação. Cuidar do espaço, do material e estudar para desenvolver as ações 

formativas dá segurança, mostra preocupação com o outro e auxilia na gestão do tempo. Por isso, formador:

1  Leia atentamente 

a pauta formativa na 

íntegra. 3  Separe 

antecipadamente 

todo o material 

necessário listado.

5  Se for necessário, 

teste todos os 

equipamentos 

eletrônicos antes da 

formação.

7  Levante o número de 

educadores participantes 

para organizar com 

antecedência o material 

necessário.

9  Treine a 

formação antes 

para apropriar-se 

do passo a passo.

2  É importante 

estudar os materiais 

recomendados.

4  Canetas coloridas 

e folhas de papel em 

branco formato A4 

são imprescindíveis 

para a realização de 

todas as pautas.

6  Pesquise os 

documentos 

curriculares locais.
8  Organize a 

sala da formação 

antecipadamente.

PAUTAS FORMATIVAS   
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NO INÍCIO E DURANTE O TRABAlHO

A recepção dos educadores, o compartilhamento de objetivos, e a clareza do percurso a ser desenvolvido colaboram com o 

engajamento do grupo e auxilia na criação de um clima acolhedor. Esses elementos fazem parte da chamada gestão da aula. 

Por isso, formador:

10  Recepcione bem os 

educadores participantes e 

proporcione um momento 

de acolhimento. 12  Faça combinados 

com os educadores.

14  Circule pela sala 

enquanto os educadores 

trabalham.

16  Caso algum educador participante 

tenha deficiência visual, em atividades 

individuais, peça a outro participante 

que se sente com ele, para que possa 

auxiliá-lo na leitura dos textos e na 

realização da atividade.

11  Sugira aos educadores 

participantes que se 

apropriem do espaço e 

conheçam os materiais 

disponíveis para a formação.

13  Entre uma atividade 

e outra, recorra ao item 

Antes de prosseguir de cada 

pauta para entrelaçar as 

atividades.

15  O ideal é que os 

grupos para a formação 

tenham até 35 pessoas.

17  Faça anotações na 

pauta  para se lembrar 

de ajustes para outras 

formações.

PAUTAS FORMATIVAS   
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AO TÉRMINO DA FORMAçãO

A finalização deve ser cuidadosa para que os participantes retomem pontos essenciais da formação, saibam o 

que vai acontecer na próxima etapa (se ela existir), avaliem a própria aprendizagem e deem a você elementos 

para avaliar a impressão que tiveram da formação. Por isso, formador:

18  Procure sempre retomar 

e fazer uma checagem para 

conhecer a percepção do grupo 

sobre os objetivos terem sido 

atingidos ou se algo não foi 

compreendido.

20  Reforce a importância 

de todos se dedicarem ao 

estudo.

19  Pergunte se restou 

alguma dúvida.

21  Realize as avaliações propostas 

nas pautas para que seja possível 

coletar impressões a respeito das 

aprendizagens e do envolvimento 

dos participantes.

ESTEJA PRESENTE.

PARTICIPE 
ATIVAMENTE.

DESCONECTE-SE 
PARA CONECTAR.

INSPIRE-SE COM  
O CONHECIMENTO 
DISPONÍVEL.

RESPEITE 
OS TEMPOS.

DIVIRTA-SE!

PAUTAS FORMATIVAS   
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a formação de professores no modelo de educação a distância (EaD) tem sido uma 
realidade para diversas redes públicas no Brasil. as vantagens desse modelo são, 
principalmente, a abrangência e a versatilidade, porém, por conta do baixo número 
de concluintes, são grandes os desafios para manter os cursistas engajados e 
acompanhar suas produções ao longo do processo formativo. 

Percurso Formativo: Recomendações para o EaD

Antes de iniciar a busca por sugestões para a adapta-
ção das pautas do Percurso Formativo e do Percurso 
Formativo - Na Prática para o EaD, sugerimos ana-
lisar qual será a parcela desenvolvida on-line, tendo 
em mente que, inicialmente, é necessário manter o 
foco na aprendizagem docente. Isso significa dizer 
que, ainda que sejam feitas adaptações, os objetivos 
formativos das pautas devem ser mantidos, uma vez 
que eles direcionam, por exemplo, as propostas do 
fórum, os textos que vão ser lidos, as propostas para 
os momentos síncronos. 

Com essa análise feita, vislumbramos três principais 
cenários:

a. A formação acontecerá integralmente em 
formato on-line: neste caso, é necessário um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com 
plataformas à disposição, tais como Moodle, 
Canva, Google Classroom, entre outras. Nes-
se modelo, os cursos poderão acontecer com 
tutoria ou de forma autoinstrucional. As pau-
tas precisarão ser completamente adaptadas. 

b. A formação ocorrerá parcialmente on-line: 
quando mesclada com momentos presenciais, 
pode-se ter atividades em um AVA e pode-se 
usar apenas recursos que ajudem a acompa-
nhar o que será desenvolvido à distância. As 

pautas serão parcialmente adaptadas, ou seja, 
alguns momentos poderão ser mantidos como 
o planejado, que acontecerá presencialmente, 
e alguns serão adaptados para o EaD. 

c. Algumas atividades serão remotas: grande 
parte da formação acontecerá presencialmente 
e apenas algumas atividades serão a distân-
cia, principalmente aquelas que se conectam 
aos temas já abordados nos momentos pre-
senciais. Nesse caso, recursos digitais, como 
ferramentas de produtividade (Google Drive e 
Google Documentos, por exemplo), poderão 
ser suficientes e a adaptação do conteúdo será 
muito mais simples. Poucas atividades das pau-
tas serão adaptadas e, nesse caso, não temos 
um formato EaD, apenas um presencial enri-
quecido com interações em recursos digitais.

os cenários exemplificados acima, o último é o que 
menos requer ajustes porque está baseado em um 
formato em que a pauta pode ser seguida com pe-

PAUTAS FORMATIVAS   
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quenas adaptações, como a criação de um planejamento on-line para compar-
tilhar com os demais colegas do grupo. Para isso, recomendamos a busca dos 
melhores recursos digitais que permitam a realização dessas atividades on-line 
e o uso de momentos da formação presencial para resgatar o que foi cons-
truído remotamente entre cada um dos encontros. Vamos focar as indicações 
principalmente para os casos a e b, que utilizarão um AVA e que adaptarão os 
conteúdos apresentados nas pautas desenhadas para a formação presencial. 

Compreender as possibilidades utilizando um AVA será a chave para a adaptação 
das pautas. Para isso, durante o curso, é importante que o planejamento preveja 
momentos assíncronos, quando o participante pode explorar textos, vídeos, 
artigos e fóruns no momento em que acessar o AVA, e síncronos, em que o 
participante pode participar de videoconferências e webinars para tirar dúvidas 
sobre o conteúdo do curso e também compartilhar aplicações e desdobramentos. 

Para as atividades assíncronas, ou seja, aquelas que são postadas no AVA e o 
participante pode realizá-las no tempo que tiver disponível, listamos algumas 
sugestões a seguir:

Como aparece  
no percurso

Sugestões de  
adaptação para o EaD

Vídeos e textos 
utilizados nas 
dinâmicas das 
pautas formativas

Podem ser explorados pelos participantes quando pos-
tados em um AVA. Nesse caso, para dar conta das pre-
missas de qualidade do percurso, principalmente a que 
trata dos métodos ativos de aprendizagem, é impor-
tante que esses recursos estejam conectados a alguma 
produção do educador participante. Por exemplo, o par-
ticipante realiza a leitura de um artigo e interage com os 
colegas do grupo por meio de questões sobre o texto 
postadas em um fórum ou, ainda, o participante assiste 
a um vídeo e, em seguida, constrói um planejamento de 
aula baseado nas ideias apresentadas.

Explorar 
explicações 
e momentos 
expositivos da 
pauta

Pode-se elaborar pequenas videoaulas: dê preferência 
para a produção de vídeos curtos e objetivos. Os slides 
das pautas podem servir de inspiração. Evite usar o PPT 
como único recurso da formação EaD. Pensando nas 
premissas de qualidade do percurso, essa estratégia 
não garante a exploração de métodos ativos e pode 
tornar a formação on-line pouco atrativa.

Momentos de 
debate e discussão

Podem ser adaptados para fóruns. O uso do fórum pre-
cisa ser direcionado com boas questões que nortearão 
a discussão. Perguntas do tipo “O que você achou do 
texto?” podem ser muito vagas e não promover a dis-
cussão adequada. Busque utilizar perguntas reflexivas e 
que se conectem com a prática do professor, por exem-
plo: “Do texto que você acabou de ler, quais elementos 
já fazem parte da sua prática, quais você gostaria de 
inserir no dia a dia? Explique suas escolhas.”

PAUTAS FORMATIVAS   
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Casos de estudo, 
como planos de 
aula e situações 
didáticas

Um recurso que pode enriquecer as propostas do EaD é 
a exploração de casos de aplicação. Por exemplo, profes-
sores poderão analisar planos de atividades para levantar 
elementos de alinhamento com a BNCC. O fórum de dis-
cussão pode servir de ambiente para troca dessas análi-
ses. Este é um tipo de atividade que visa promover a refle-
xão e permite que o professor conheça exemplos, tanto 
de boas práticas quanto daquilo que deve ser evitado.

Dinâmicas como 
World Café, rotação 
por estações, 
JigSaw (dinâmica do 
quebra-cabeças)

É possível adaptar essas atividades para dinâmicas 
que acontecerão dentro de fóruns de discussão. Outra 
forma de estimular o trabalho em pequenos grupos é 
indicar uma atividade e pedir para que os participantes 
se reúnam, por videoconferência, em equipes meno-
res. Com isso, eles terão oportunidade de debater um 
determinado texto ou estudo de caso e, em seguida, 
podem até postar as conclusões da atividade em um 
fórum de discussão, por exemplo.

Deve-se cuidar para que o conteúdo trabalhado no AVA não seja apenas um 
grande compilado de vídeos, artigos e testes que não garantam ao participante a 
produção de algo baseado nos aprendizados conquistados ao longo da formação 
EaD. Cada etapa deve propor reflexões, planejamentos e interações, inclusive 
aquelas nas quais os pares poderão avaliar planos de aula ou sugestões de ati-
vidades construídas por seus colegas. Para isso, as próprias atividades da pauta 
formativa podem ser adaptadas, por exemplo: em uma das pautas, após ler um 
artigo em grupos, é realizado um debate sobre o conteúdo do texto e em seguida 
constrói-se um registro gráfico que representa as principais ideias levantadas 
pelo grupo; para o EaD, pode-se sugerir a leitura do artigo, a participação no fó-
rum e a entrega de um registro gráfico com os principais conceitos explorados 
nas duas atividades.

Já nos momentos síncronos, podem ser realizadas atividades propostas nas 
pautas, adaptadas ao formato de webinar ou videoconferência. Pontuamos, a 
seguir, algumas dicas para esse formato:

Como aparece  
no percurso

Sugestões de  
adaptação para o EaD

Momentos de 
perguntas e 
interação entre 
formadores e 
participantes

Ao organizar videoconferências e webinars, busque 
planejar momentos de interação entre os participantes, 
como a proposta de uma leitura, que pode ser indicada 
antes do evento virtual. Dê um tempo para que cada 
participante possa comentar seus aprendizados e com-
partilhar suas dúvidas. Lembre-se: sem interação, um 
webinar pode ser apenas uma videoaula, que não preci-
sa ser um momento síncrono. 

Troca de 
experiências

Os momentos síncronos são úteis para promover a par-
ticipação dos cursistas, que pode acontecer por meio 
da partilha de experiências e/ou aplicações decorren-
tes da formação. Por exemplo, após uma determinada 
etapa do curso, os participantes realizaram o planeja-
mento de uma aula e, durante uma videoconferência, 
cada participante terá alguns minutos para compartilhar 
como foi a aplicação. 

Realização de 
atividades em 
grupo

Em momentos síncronos, grupos podem ser reunir uti-
lizando ferramentas de videoconferência, realizar uma 
atividade e, depois, reunir-se com todo o grupo para 
compartilhar suas produções. Esse tipo de prática per-
mitirá a adaptação de diversas atividades dos percursos 
formativos.  

PAUTAS FORMATIVAS   
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Para contribuir com as adaptações, sugerimos alguns 
recursos que podem ser úteis em determinados mo-
mentos da pauta:

1  Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): 
será um recurso essencial se a maior parte da 
formação, ou mesmo toda ela, acontecer a 
distância. Existem diversos recursos, inclusi-
ve gratuitos, para tal finalidade. Muitas redes 
públicas já possuem AVAs prontos para serem 
usados. Algumas recomendações para grupos 
grandes são o Moodle, o Edmodo e o Google 
Classroom. 

2  Murais virtuais: as atividades de aquecimento 
das pautas, como o levantamento de conhe-
cimentos prévios ou mesmo uma rodada de 
brainstorm, podem ser realizadas a partir de um 
mural virtual. Os participantes podem também 
compartilhar produções de planejamentos, 
mapas conceituais, entre outras dinâmicas que 
aparecem em diversos momentos dos per-
cursos formativos. Um bom recurso para essa 
atividade é uma ferramenta chamada Padlet.

3  Videoconferências: como diversas atividades 
do Percurso Formativo e do Percurso Forma-
tivo - Na Prática são realizadas de forma cola-
borativa, elas podem ser adaptadas a partir de 

sessões de trabalho em grupos menores. Os 
grupos podem se reunir utilizando ferramen-
tas como Google Hangouts, Skype, Zoom, 
entre outras.

4  Interações para momentos síncronos: ao 
adaptar atividades do Percurso Formativo e do 
Percurso Formativo - Na Prática para videocon-
ferências e webinar, pode-se interagir com os 
participantes por meio de enquetes, nuvens 
de palavra ou até mesmo imagens. Uma ferra-
menta muito útil para esse tipo de interação é o 
Mentimeter.

5  Documentos on-line: para elaborar e compar-
tilhar planos de aula, sequências didática, entre 
outras produções dos participantes, pode ser 
útil trabalhar com documentos on-line, com 
o Google Drive. Este recurso permitirá que 
professores compartilhem planos com os for-
madores, ou mesmo com outros cursistas, em 
fóruns de discussão. 

Sabemos que nem sempre esses recursos são sim-
ples de serem incorporados na formação on-line, 
porém, indicamos que você busque mais informações 
sobre eles pesquisando no YouTube tutoriais que 
ensinam o passo a passo sobre como utilizar essas 
ferramentas digitais. 

Por fim, para dar suporte às redes que forem adaptar 
as pautas dos percursos formativos, sugerimos que 
sigam os passos abaixo:

 z Realize a leitura de todo o percurso que deseja 
adaptar para o EaD.

 z Defina como e quanto será a parte on-line da 
formação.

 z Escolha o AVA ou o recurso mais adequado para 
os professores, considerando os pontos reco-
mendados acima. 

 z Selecione as atividades que são mais adequa-
das ao EaD, de acordo com as recomendações 
citadas nos tópicos anteriores. Evite adaptar 
atividades muito complexas, principalmente as 
assíncronas, pois precisamos garantir que todos 
os professores consigam realizá-las.

 z Mescle atividades síncronas e assíncronas. As-
sim, você conseguirá promover a aprendizagem 
de mais participantes, mesmo a daqueles que 
não poderão estar nos momentos síncronos. 

 z Pontue que as atividades farão com que os parti-
cipantes analisem os currículos locais e a BNCC, 

PAUTAS FORMATIVAS   
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promovendo não somente a reflexão, mas tam-
bém o levantamento de boas práticas alinhadas 
com os temas abordados nas pautas.

 z Adapte o tempo. Exemplo: na pauta, uma tare-
fa de leitura e reflexão leva 30 minutos para ser 
concluída; já on-line, é bem provável que os par-
ticipantes gastem mais tempo para finalizá-la. 
O excesso de atividades é um dos fatores que 
implica a falta de sucesso dos modelos de EaD. 

 z Planeje atividades que se conectem às práticas 
de sala de aula, promovendo a reflexão, o plane-
jamento e a aplicação dos aprendizados. O pro-
duto de uma aula, por exemplo, pode ser um pla-
no de aula que será produzido pelo participante 
com base nos aprendizados das atividades an-
teriores. Muitas dessas atividades já existem nas 
pautas e poderão ser adaptadas para o EaD.

 z Sugira a aplicação e o compartilhamento de boas 
práticas no AVA utilizado, com base em planos 
de aula, sequências didáticas e outras ativida-
des, alinhadas ao currículo, produzidas pelos 
participantes durante a formação EaD. 

Sabemos que o ensino a distância é um grande desafio 
e esperamos que essas sugestões possam contribuir 
na adaptação dos percursos formativos para o modelo 
on-line. Sugerimos abaixo algumas leituras que pode-
rão ajudar na elaboração de atividades para a formação 
de professores no EaD:

• FILATRO, Andrea. Como preparar conteúdos 
para EAD. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2018.

• MORAN, José Manuel. Aperfeiçoando os mode-
los de EAD existentes na formação de profes-
sores. Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 286-
290, 2009.

• TORI, Romero. Educação sem distância: as tec-
nologias interativas na redução de distâncias 
em ensino e aprendizagem. São Paulo: Artesana-
to Educacional LTDA, 2018.

PAUTAS FORMATIVAS   
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1Pauta Formativa
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Nesta pauta, vamos propor uma 

revisitação dos critérios de seleção 

de habilidades nos Mapas de Foco 

de Ciências Humanas, visando 

à formulação de um modelo de 

flexibilização curricular que considere 

o documento referencial curricular 

(estadual e/ou municipal) e as 

distintas realidades locais.

Qual é o foco da pauta? Pauta 
Formativa 1

Tempo sugerido

Materiais necessários
Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas

Pauta formativa 1

Situações adversas 
e flexibilização 
curricular: explorando 
os mapas de Foco de 
Ciências Humanas

Objetivo geral de aprendizagem
Refletir sobre o uso e a adequação dos Mapas de 
Foco de Ciências Humanas, a partir do documento 
referencial (estadual e/ou local) levando em 
consideração as habilidades específicas do currículo 
em questão e as realidades locais.

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_listademateriais.pdf
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Programação principal

 Atividade Duração Objetivos específicos Resumo

1 Vivências pedagógicas e 
definição de critérios para  
a seleção de habilidades 
prioritárias em caso de 
flexibilização curricular

35 minutos Identificar expectativas sobre a formação 
e debater critérios para a definição 
de habilidades prioritárias diante da 
necessidade de flexibilização curricular, 
com base em diferentes vivências 
pedagógicas.

Exploração de conhecimentos prévios e 
compartilhamento de opiniões sobre critérios para a 
definição de habilidades prioritárias diante da necessidade 
de flexibilização curricular, a partir de questões dirigidas 
com o uso da  dinâmica “Pensar, compartilhar e socializar”. 
(Think-Pair-Share).

2 Mapas de Foco de 
Ciências Humanas e 
critérios relevantes para a 
flexibilização curricular 

15 minutos Comparar critérios identificados 
coletivamente como relevantes para a 
flexibilização curricular  com os critérios 
nos Mapas de Foco de Ciências Humanas, 
verificando se há entrelaçamentos ou 
complementações pertinentes.

Leitura dos critérios utilizados nos Mapas de Foco de 
Ciências Humanas para seleção de habilidades focais da 
BNCC e comparação com critérios indicados a partir das 
experiências pedagógicas locais.

3 Proposta de flexibilização 
curricular adaptada à 
realidade local

40 minutos Elaborar proposta de modelo de 
flexibilização, considerando os Mapas de 
Foco do 6º ano, o documento referencial 
curricular (estadual e/ou local) e as 
distintas realidades locais.

Elaboração de diferentes tarefas que levem à adaptação 
das habilidades focais do 6º ano, considerando o 
documento referencial curricular (estadual e/ou 
municipal) e as distintas realidades locais.

4 Socialização das propostas 
de flexibilização curricular  e 
sistematização

20 minutos Compartilhar propostas de seleção de 
habilidades focais adaptadas à realidade 
local para o currículo do 6º ano.

Os participantes irão socializar as propostas e identificar 
as pertinências para adequação à realidade local do Mapa 
de Foco de um componente da área de Ciências Humanas.

5 Avaliação do encontro 10 minutos Avaliação do encontro e da Pauta 
formativa 1. 

Os participantes avaliarão a Pauta formativa 1, a sua 
participação e a atuação do formador.

Pauta formativa 1

Atividade

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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COMO SE PREPARAR PARA O TRABAlHO COM ESTA PAUTA FORMATIvA?  

• Ler trechos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a área das Ciências Humanas, o componente História 
e o componente Geografia, bem como as competências e habilidades relacionadas, com especial atenção aos 
anos finais. 

• Ler os Mapas de Foco da BNCC de Ciências Humanas, produzidos pelo Instituto Reúna e o Itaú Social. Atentar-
se à lógica estabelecida entre as habilidades focais, os conhecimentos prévios e a progressão de habilidades. 

• Ler o trecho do documento de referência curricular do estado da área de Ciências Humanas, do componente 
História e do componente Geografia, bem como as competências e habilidades relacionadas, com especial 
atenção aos anos iniciais.

• Ler o Capítulo 1 da publicação Metodologia Ativa Think Pair Share: estratégias para o ensino e aprendizagem no 
Ensino Fundamental I, de Angelina Reis e Maria Auxiliadora Barreto. Lorena: Universidade de São Paulo, 2016.

Pauta formativa 1

Atenção Caro formador, enfatizamos que os tempos definidos, as atividades, as configurações de grupo (número de 
agrupamentos e participantes) e os materiais propostos são apenas sugestões. Portanto, caberá a você verificar 
as necessidades e as condições reais do seu contexto escolar/rede de ensino e fazer os ajustes e as adaptações 
que julgar pertinentes.  

1   PAUTAS FORMATIVAS   

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
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https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/554124/2/TPS%20no%20Ensino%20Fundamental.pdf
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Mãos à obra!

Receba os participantes 

agradecendo-lhes a 

presença. Solicite a eles 

que se apresentem, 

indicando a escola, o 

componente curricular 

e o ano em que atuam. 

Depois de fazer o 

acolhimento da turma, 

acompanhe o seguinte 

roteiro das atividades.

ATIvIDADE 1

VIVênCIAS PEDAgógICAS E DEFInIçãO 

DE CRITÉRIOS PARA A SELEçãO DE 

hAbILIDADES PRIORITáRIAS EM CASO DE 

FLExIbILIzAçãO CuRRICuLAR

Tempo de duração:  35 minutos

Objetivo:

• Identificar expectativas sobre a formação e debater critérios 
para a definição de habilidades prioritárias diante da necessidade 
de flexibilização curricular, com base em diferentes vivências 
pedagógicas.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 documento anexo 1 para cada participante (Roteiro da Pauta 
Formativa 1).

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

• 4 folhas de cartolinas.

• Canetões.

• 1 bloco de post-it médio ou papeletas com fita-crepe (1 folha para 
cada participante).

Espera-se que, ao longo da atividade, o participante possa desenvolver 
formas de registros escritos e argumentação oral sobre opiniões 
embasadas em sua vivência pedagógica.

Pauta formativa 1 |  Atividade 1

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo1.pdf


24
ANOS FINAIS
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico à formação docente

CIÊNCIAS 
HUMANAS

Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 1

1  Receba os participantes, agradecendo a presença de todos. 

Apresente os slides 1 e 2 com os objetivos gerais, o tempo de duração e 

os temas que serão abordados na Pauta 1. 

2  Na etapa 1, solicite aos participantes que façam brevemente sua 

apresentação, indicando a escola, o componente curricular e o ano em 

que atuam. Peça a eles que explicitem, oralmente, uma palavra ou uma 

frase curta relacionada à expectativa que tenham sobre a sequência de 

pautas formativas centradas na flexibilização curricular. Solicite-lhes que 

a escrevam em um post-it ou uma papeleta (com nome) que deverão 

ser colados em uma cartolina. Indique que, ao final da Pauta formativa 4, 

esses registros serão retomados. Nesse sentido, é importante guardá-

los e repassá-los ao formador da Pauta 4). Sugere-se o tempo de 10 

minutos para essa etapa.

3  Em seguida, apresente, projetando o slide 3, o objetivo e o tempo de 

duração da  atividade 1. 

4  Esta atividade prescinde de um momento de registro individual, 

depois de conversar e registrar com uma dupla e, depois, com todo o 

grupo. Para viabilizar essa dinâmica, recomenda-se que as carteiras 

ou mesas do local da formação sejam dispostas em formato de meio 

círculo. Esse formato favorece tanto o diálogo entre participantes, 

como a visualização de todo o grupo na hora da discussão conjunta.  

(Em caso de formação remota, será necessário criar subsalas virtuais).

5  Peça aos participantes que se sentem próximos de uma pessoa no 

meio círculo à medida que forem entrando na sala.

6  Aponte que, antes de se remodelar e flexibilizar uma proposta 

curricular diante de um contexto adverso, é necessário revisitar 

as experiências de cada um e verificar quais  questões primordiais 

devem ser consideradas para a escolha das habilidades vistas como 

prioritárias. 

7  Indique aos participantes que, nessa atividade, será realizada a 

adaptação de um  método ativo de aprendizagem conhecido como 

“Pensar, compartilhar e socializar” (Think-Pair-Share), uma estratégia 

>>

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 1

de aprendizagem cooperativa que inclui três momentos: 1. tempo para 

pensar individualmente; 2. tempo para compartilhar com um parceiro; e 

3.  tempo para compartilhar entre pares com o coletivo. 

8  Distribua o roteiro de trabalho da Pauta Formativa 1 (anexo 1) para 

cada participante. Sugere-se o tempo de 5 minutos para o registro das 

respostas para as duas perguntas propostas na primeira coluna dos 

quadros (etapa 2).

9  Terminado esse tempo, peça aos participantes que conversem com 

a pessoa que estiver ao lado e troquem opiniões e ideias, elaborando 

registros das partes importantes da conversa na segunda coluna dos 

quadros. (Se houver número ímpar de participantes, pode-se criar um 

trio.) Sugere-se um tempo de 5 minutos para a etapa 3.

10  Por fim, inicie uma reflexão coletiva sobre as principais respostas 

elaboradas. Chame quatro pessoas de duplas diferentes para que 

exponham suas reflexões dando o tempo de 2 minutos para cada 

pessoa se pronunciar. Sugere-se um tempo total de 15 minutos para a 

etapa 4. Anote na cartolina (ou em um documento digital que possa ser 

projetado) as respostas para cada uma das questões, incluindo apenas 

as menções e opiniões que forem inéditas. Peça aos participantes 

que façam  anotações na terceira coluna dos quadros, considerando 

as falas e os  registros que foram sistematizados. Deixe os registros 

finais anotados na cartolina ou no documento digital visível, pois serão 

usados na próxima atividade.

11  Antes de passar para a próxima atividade, chame atenção para a 

rotina realizada “Pensar, compartilhar e socializar” (Think-Pair-Share), 

que pode ser adaptada a vários tipos de aula e faixas etárias – em que 

a construção do conhecimento é coletiva e pode ser comunicada 

na forma de registro. Explique que, originalmente, ela foi proposta a 

partir da interpretação de leitura de um texto e que, nesse caso, foi 

adaptada considerando registros de conhecimentos prévios e opiniões. 

Prevê-se, ao final, a partir de registro em quadro em diferentes etapas 

(individual, em duplas e coletivamente) que o participante reflita a 

respeito da questão da construção do conhecimento vivenciada por 

meio de uma atividade de metacognição. ≈

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Pauta formativa 1 |  Atividade 1

Atenção Em relação às respostas da primeira pergunta a respeito das situações adversas, nas quais pode se fazer necessária 
a elaboração de uma flexibilização curricular, é possível que os participantes citem ações com grupos de alunos com 
defasagem de aprendizagens verificadas por diferentes tipos de avaliação (em que são necessárias, inclusive, ações 
de recuperação), além de outros tipos de situação, como pandemias, enchentes, apagões elétricos, problemas graves 
que atinjam a infraestrutura do espaço da escola por um longo período, entre outros. Já em relação às respostas para 
a segunda pergunta, elas são pessoais, baseadas nas experiências pedagógicas anteriores dos participantes.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes registraram e compartilharam opiniões sobre quais critérios deveriam embasar escolhas 
de habilidades prioritárias em situações adversas relacionadas ao contexto escolar. Na próxima atividade, eles irão 
comparar critérios identificados coletivamente como relevantes para a flexibilização curricular com os critérios 
constantes nos Mapas de Foco de Ciências Humanas.

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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ATIvIDADE 2

MAPAS DE FOCO DE CIênCIAS huMAnAS 

E CRITÉRIOS RELEVAnTES PARA A 

FLExIbILIzAçãO CuRRICuLAR

Tempo de duração:  15 minutos 

Objetivo:

• Comparar critérios identificados coletivamente como relevantes 
para a flexibilização curricular com os constantes nos Mapas de 
Foco de Ciências Humanas, verificando se há entrelaçamentos ou 
complementações pertinentes.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 documento  anexo 1 (Roteiro pauta formativa 2) para cada 
participante.

• 1 documento anexo 2 (Apostila – textos e materiais) para cada 
participante. (Caso os participantes tenham acesso digital aos 
documentos Mapas de Foco, BNCC e Currículo Estadual ou local, não 
precisará de cópia impressa.)

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

• Caneta esferográfica vermelha para cada participante.

Espera-se que, ao longo da atividade, o participante possa desenvolver 
o processo cognitivo de comparação de dois tipos distintos de registro 
escrito, verificando semelhanças e diferenças entre eles.

Pauta formativa 1 |  Atividade 2

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo2.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 2

1  Inicie a atividade indicando aos participantes que se mantenham 

sentados. 

2  Mostre o slide 4, que apresenta o objetivo e o tempo de duração 

correspondentes à atividade 2. 

3  Solicite aos participantes que retomem os registros dos critérios 

identificados coletivamente como relevantes para a flexibilização 

curricular elencados na atividade anterior. 

4  Distribua aos participantes uma cópia da Apostila com textos 

e materiais  (anexo 2) e peça que leiam de forma silenciosa o texto 

introdutório dos Mapas de Foco de Ciências Humanas em  5 minutos.

5  Solicite a eles que grifem de azul no texto selecionado referente 

aos Mapas de Foco de Ciências Humanas os critérios que aparecem 

explicitados de forma semelhante na atividade anterior e que 

grifem de vermelho os critérios que não foram considerados na 

discussão coletiva.

6  Faça uma leitura conjunta dos critérios indicados com bullets 

roxos no texto inicial dos Mapas de Foco de Ciências Humanas em um 

tempo de 10 minutos, identificando com  participantes o que não foi 

considerado na discussão coletiva anterior. ≈

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Atenção Formador, antes de finalizar a atividade 2, reitere com os participantes que os Mapas de Foco da BNCC 
compreendem roteiros de priorização de aprendizagens. Nesse sentido, são referências que podem ser adaptadas 
às realidades de cada localidade.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes compararam critérios identificados, coletivamente, como relevantes para a 
flexibilização curricular com os critérios constantes nos Mapas de Foco de Ciências Humanas, verificando se há 
entrelaçamentos ou complementações pertinentes. Na próxima atividade, os participantes vão elaborar de forma 
colaborativa uma proposta de flexibilização dos Mapas de Foco do 6º ano, considerando o documento referencial 
curricular (estadual e/ou local) e as distintas realidades locais.

Pauta formativa 1 |  Atividade 2

1   PAUTAS FORMATIVAS   



30
ANOS FINAIS
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico à formação docente

CIÊNCIAS 
HUMANAS

ATIvIDADE 3

PROPOSTA DE FLExIbILIzAçãO 

CuRRICuLAR ADAPTADA à 

REALIDADE LOCAL

Tempo de duração:  40 minutos 

Objetivo:

• Elaborar uma proposta de modelo de flexibilização, considerando 
os Mapas de Foco do 6º ano, o documento referencial curricular 
(estadual e/ou local) e as distintas realidades locais.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 documento anexo 1 (Roteiro da pauta)  para cada participante.

• 1 documento anexo 2 (Apostila – textos e materiais) para cada 
participante.

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

• 1 cópia (tamanho A3) do documento anexo 3 ou anexo 4, que servirá 
como versão final por grupo de trabalho.

• Conjunto de 12 canetas hidrocor finas por grupo de trabalho.

Pauta formativa 1 |  Atividade 3

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo2.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo3.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo4.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 3

1  Divida os participantes em trios. Avise que, durante as formações, 

a composição dos grupos deve ser diversificada, favorecendo que os 

participantes, em momentos distintos da formação, elaborem atividades 

coletivas com membros que não tenham dialogado anteriormente.

2  Apresente no slide 5 o objetivo e o tempo de duração 

correspondentes à atividade. 

3  Peça a todos que realizem uma leitura silenciosa das habilidades do 

6º ano da BNCC e dos Mapas de Foco dos componentes de História e 

Geografia a partir dos documentos do anexo 2.  Sugere-se um tempo 

de 5 minutos para essa etapa 1.

4  Depois da leitura, faça uma breve conversa pedindo exemplos 

de habilidades da BNCC que não foram incluídas como habilidades 

focais, mas que foram incluídas como sugestão de objetivo de 

aprendizagem relacionado a uma habilidade-foco. Projete o slide 6 

com exemplos. Sugere-se um tempo de 5 minutos para esta etapa 2. 

5  Explique que, cada grupo vai elaborar, a seguir, uma proposta de 

flexibilização curricular. Para isso, oriente qual dos componentes de 

Ciências Humanas interessa enfocar nesse momento e fazer uma 

análise e proposta de flexibilização curricular: História ou Geografia. 

Atenção Para a realização desta atividade, é importante incluir cópia das habilidades do 6º ano referentes ao currículo estadual ou 
municipal do componente curricular que se decida analisar. Caso o currículo estadual ou municipal apresente as mesmas 
habilidades estipuladas na BNCC, sugere-se que os membros 1 e 2 (conforme indicado no slide 7) possam levantar os 
conhecimentos prévios relacionados às habilidades focais dos anos anteriores e posteriores respectivamente.

>>

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 3

6  Indique que, a partir desse momento, etapa 3, cada pessoa do grupo 

deve se ater a um conjunto de documentos extraídos da BNCC, Mapas 

de Foco e do currículo estadual ou local relacionado aos componentes 

de Ciências Humanas (História ou Geografia) no 6º ano.

7  Projete o slide 7 e explique que cada membro do grupo fará uma 

análise diferenciada desses documentos, de forma a contribuir para 

a elaboração desse esboço de proposta de flexibilização curricular 

adaptada à realidade local. Cada um, por escolha própria ou indicação 

sua, deve se ater a diferentes análises. Nessa forma de trabalho em 

grupo, todos assumem uma tarefa de igual responsabilidade. A não 

realização da tarefa por um membro do grupo, pode comprometer uma 

proposta de flexibilização curricular mais criteriosa. 

8  Solicite a cada membro, já sabendo de sua função, que consulte 

os documentos necessários para a análise, disponíveis no anexo 2.  

Sugere-se o tempo de 10 minutos para essa tarefa.

9  Depois dessa etapa 3, estipule na sequência um tempo para que 

os membros do grupo troquem suas análises e reflitam sobre as 

habilidades que deveriam ser mantidas ou reformuladas no 6º ano 

no componente de História ou de Geografia. Sugere-se um tempo 

de 20 minutos para essa troca (etapa 4). Explique que é importante a 

participação de todos. Ajude os participantes no controle do tempo.

10  Peça aos participantes que façam um registro, ainda que de forma 

sintética ou em tópicos nos quadros, que constam no roteiro, e que 

um dos participantes o faça na folha de papel sulfite A3 ou no quadro 

virtual. Peça para suprimirem (riscarem) habilidades ou objetivos 

de aprendizagem que não sejam vistos como prioritários e/ou para 

incluírem habilidades ou objetivos de aprendizagem que sejam vistos 

como prioritários, considerando os debates do grupo (acrescentando 

código da habilidade na BNCC ou no currículo estadual/local ou novo 

texto do objetivo de aprendizagem). Projete o slide 8 indicando exemplo 

de incorporação de habilidade de currículo estadual como objetivo de 

aprendizagem em currículo adaptado. ≈

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes puderam elaborar, de forma colaborativa, uma proposta de flexibilização dos Mapas de 
Foco do 6º ano, considerando o documento referencial curricular (estadual e/ou local) e as distintas realidades locais. 

Na próxima atividade, os grupos devem compartilhar essas propostas de revisão e/ou adaptação.

Pauta formativa 1 |  Atividade 3

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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ATIvIDADE 4

SOCIALIzAçãO DAS PROPOSTAS 

DE FLExIbILIzAçãO CuRRICuLAR 

E SISTEMATIzAçãO

Tempo de duração:  20 minutos 

Objetivo:

• Compartilhar propostas de seleção de habilidades focais adaptadas 
à realidade local para o currículo do 6º ano.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 impressão (tamanho A3) do documento anexo 3 ou anexo 4, que 
servirá como versão final.

• Conjunto de 12 canetas hidrocor finas por grupo.

Nesta atividade, o participante terá contato com as propostas de 
revisão construídas pelos demais grupos, permitindo a troca coletiva e 
o exercício de contraposição de opiniões, visando adequar o currículo 
de um dos componentes de Ciências Humanas para a realidade local.

Pauta formativa 1 |  Atividade 4

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo3.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_anexo4.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 1 |  Atividade 4

1  Apresente o slide 9, indicando o objetivo e o tempo de duração 

correspondentes à atividade. Sugere-se 2 minutos para esta atividade.

2  Afixe na lousa ou lugar central do espaço de formação a 

impressão em papel A3 do quadro constante no anexo 3 ou anexo 4 

(considerando qual componente curricular se escolheu para  fazer a 

adaptação curricular).

3  Solicite a um representante de cada grupo que mostre sua 

proposta e comente sobre as habilidades focais e objetivos de 

aprendizagem incluídos ou excluídos. (Administre o tempo de acordo 

com o número de grupos, mas pode-se indicar o tempo máximo de até 

3 minutos por grupo.) Sugere-se um tempo total de 18 minutos para 

esta atividade de compartilhamento.

4  A partir dos relatos, se houver consenso, peça aos participantes 

que escrevam no registro virtual ou na impressão A3, em letra 

maiúscula com caneta hidrocor, as habilidades focais e os objetivos de 

aprendizagem incluídos, ou que risquem as habilidades e os objetivos 

de aprendizagem que julgam melhor suprimir.  

5  Os grupos seguintes devem fazer a apresentação retomando 

posições inéditas, que ao ser apresentadas, se houver consenso, 

possam ser incluídas. ≈

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Atenção Formador, é importante neste momento que se incentive a troca de posicionamentos entre os diferentes grupos, 
questionando-se ao final se a proposta coletiva de flexibilização curricular trazida permite trabalhar a equidade e 
contemplar diferentes alunos, incluindo os com defasagem de aprendizagem.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, formador, você criou oportunidade para a sistematização das aprendizagens, retomando o objetivo da 
pauta formativa e socializando as produções realizadas em grupos. Na avaliação, serão identificados os pontos que 
favoreceram o objetivo de aprendizagem e os que precisam ser retomados e aprofundados.

Pauta formativa 1 |  Atividade 4

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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É HORA DE AvAlIAR!

Pauta formativa 1 |  É hora de avaliar! 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia por participante da avaliação participante.

• 1 cópia para você, formador, da avaliação do formador.

1   Projete o slide 10 e finalize a formação conversando com os 

participantes sobre os aprendizados que alcançaram e o que 

consideram útil para trabalhar em sala de aula com os estudantes. 

2   Solicite aos participantes que relembrem as etapas de trabalho 

da formação e retomem os registros elaborados ao longo das 

atividades antes de preencher a ficha, permitindo, assim, que 

se desenvolva uma estratégia de metacognição (reflexão sobre 

o modo como se deu  o próprio processo de construção do 

aprendizado).

Formador em ação

3   Peça também que apontem os desafios e o que pode ser feito 

para continuar a formação. 

4   Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada 

participante e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o 

preenchimento. Enquanto isso, que tal preencher sua avaliação? 

5   Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado abaixo 

de 8, pense nas estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a 

próxima formação. ≈

Tempo de duração: 10 minutos 

1   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_avaliacao_participante.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p1_avaliacao_formador.pdf
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Pauta formativa 1 |  É hora de avaliar! 

Atenção Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. 

Dica Durante a avaliação, deixe projetado nos slides as sugestões de estudo para os participantes desta pauta formativa. 

1   PAUTAS FORMATIVAS   
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Anos finAis
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2Pauta Formativa

PAUTAS FORMATIVAS   2   
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Nesta pauta, vamos evidenciar como 

podemos utilizar a progressão de 

habilidades presentes nos Mapas 

de Foco de Ciências Humanas para 

construir avaliações diagnósticas 

e, a partir delas, planejar ações e 

práticas pedagógicas, considerando 

os diferentes níveis de aprendizados 

dos estudantes.

Qual é o foco da pauta? Pauta 
Formativa 2

Tempo sugerido

Materiais necessários
Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas

Pauta formativa 2

Planejando ações 
pedagógicas a 
partir de uma 
aprendizagem foco 
(aF), considerando a 
avaliação diagnóstica 

Objetivo geral de aprendizagem
Desenvolver habilidades e estratégias para o 
planejamento de ações e práticas pedagógicas, 
considerando os conhecimentos e as defasagens 
prévias, a fim de favorecer o nivelamento e o 
avanço das aprendizagens dos estudantes em um 
mesmo ano.

2   PAUTAS FORMATIvAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_listademateriais.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_listademateriais.pdf
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Programação principal

Pauta formativa 2

 Atividade Duração Objetivos específicos Resumo

1 Retomada da Pauta 
formativa 1

10 minutos Retomar as aprendizagens da Pauta 
formativa 1, evidenciando a progressão 
entre a Pauta 1 e a Pauta 2.

Os participantes vão retomar, por meio de um comparti-
lhamento oral e coletivo, os principais temas, as etapas, as 
atividades e as metodologias desenvolvidas na Pauta 1.

2 Situação-problema: 
nivelamento e avanços das 
aprendizagens focais

35 minutos Analisar os resultados de uma avaliação diag-
nóstica, a partir de uma situação-problema, 
considerando a proposta de progressão de 
habilidades presente nos Mapas de Foco de 
Ciências Humanas, tendo como objetivo o 
nivelamento e o avanço das aprendizagens 
focais dos estudantes em um mesmo ano. 

Em grupos colaborativos, e com base em um roteiro 
de papéis e funções definidos, serão analisados uma 
avaliação diagnóstica e os seus resultados, tendo 
como baliza uma situação-problema, considerando a 
progressão de aprendizagens focais presente nos Mapas 
de Foco de Ciências Humanas.

3 Construindo um  
planejamento reverso

45 minutos Planejar ações e práticas pedagógicas para 
uma habilidade-foco do 7º ano, com base 
nos resultados de uma avaliação diagnós-
tica (situação-problema), considerando 
a proposta de progressão de habilidades 
presente nos Mapas de Foco de Ciências 
Humanas.

Nos mesmos grupos colaborativos, os participantes vão 
experienciar a construção de um planejamento reverso, 
a partir de uma aprendizagem-foco, considerando os 
resultados da avaliação diagnóstica.

4 Socialização dos 
planejamentos

20 minutos Compartilhar os planejamentos realizados 
pelos grupos colaborativos e apresentar os 
pressupostos do planejamento reverso.

Os participantes vão socializar os planejamentos construí-
dos, bem como as estratégias mobilizadas, partindo de uma 
questão norteadora. Por fim, serão apresentados os pres-
supostos e as etapas do planejamento reverso.

5 Avaliação do encontro 10 minutos Avaliar o encontro e a Pauta formativa 2. Os participantes vão avaliar a Pauta formativa 2 e a sua 
participação no encontro.

Atividade

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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COMO SE PREPARAR PARA O TRABAlHO COM ESTA PAUTA FORMATIvA?  

• Ler trechos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a área das Ciências Humanas, o componente História e o 
componente Geografia, bem como as competências relacionadas, com especial atenção aos anos iniciais.

• Assistir aos vídeos sobre os componentes História e Geografia, produzidos pelo Movimento pela Base.

• Ler os Mapas de Foco da BNCC de Ciências Humanas, produzidos pelo Instituto Reúna e o Itaú Social. Atentar-se à 
lógica estabelecida entre as habilidades focais, os conhecimentos prévios e a progressão de habilidades. 

• Ler o texto Planejamento reverso: o caso da professora Danielle Lima, da plataforma Geekie.

• Ler o texto Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado, no site da Nova Escola.

Pauta formativa 2

Atenção Caro formador, enfatizamos que os tempos definidos, as atividades, as configurações de grupo (número de 
agrupamentos e participantes) e os materiais propostos são apenas sugestões. Assim, caberá a você verificar as 
necessidades e as condições reais do seu contexto escolar/rede de ensino e fazer os ajustes e as adaptações que 
julgar pertinentes.  

2   PAUTAS FORMATIvAS   

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://movimentopelabase.org.br/acontece/area-de-ciencias-humanas-na-bncc/
https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
https://site.geekie.com.br/blog/planejamento-reverso-o-caso-da-professora-danielle-lima/
https://novaescola.org.br/conteudo/11897/como-as-metodologias-ativas-favorecem-o-aprendizado
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Mãos à obra!

Depois de fazer o 

acolhimento da turma, 

acompanhe o seguinte 

roteiro das atividades. 

ATIvIDADE 1

RETOMADA DA PAuTA 

FORMATIVA 1

Tempo de duração:  10 minutos

Objetivo:

• Retomar as aprendizagens da Pauta formativa 1, evidenciando a 
progressão entre ela e a Pauta 2. 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia por grupo do roteiro de trabalho (CH_AF_p2_anexo 1). 

• Uma cópia por grupo da apostila  CH_AF_p2_anexo 2 .

• Uma lousa ou quadro.

• Caixa de giz ou canetas para quadro branco.

Os participantes vão compartilhar oral e coletivamente os principais 
temas, etapas, atividades e metodologias desenvolvidos na Pauta 1, 
possibilitando evidenciar as aprendizagens realizadas.

Pauta formativa 2 |  Atividade 1

2   PAUTAS FORMATIvAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo2.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 2 |  Atividade 1

1  Antes de iniciar a atividade, organize os participantes de modo que 

cada grupo tenha quatro integrantes. 

2  Apresente nos slides 1 a 3 os objetivos gerais, o tempo de duração 

e os temas que serão abordados na Pauta 2. Em seguida, apresente o 

objetivo e o tempo de duração e entregue todos os materiais corres-

pondentes à atividade 1. Sugerem-se 5 minutos para esta atividade.

3  Agora, apresente o slide 4 e, a partir da pergunta “O que 

aprendemos na pauta formativa 1?”, estimule os participantes a 

rememorar os principais temas, etapas, atividades e metodologias 

vivenciados e trabalhados na Pauta 1. À medida que os participantes 

compartilham oralmente alguns aspectos, você pode ir escrevendo  

as contribuições na lousa. Esses registros poderão ser feitos em 

tópicos (em forma de lista) ou em forma de esquema ou mapa mental. 

Sugerem-se 5 minutos para a atividade.

4  Por fim, evidencie os aspectos compartilhados e estabeleça 

conexão entre a Pauta 1 e as atividades que serão desenvolvidas na 

Pauta 2. ≈

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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Pauta formativa 2 |  Atividade 1

Atenção Formador, antes de finalizar a atividade 1, evidencie aos participantes que a construção coletiva de registros pode ser 
uma estratégia pedagógica potente, uma vez que estimula a participação oral e permite uma sistematização visual a 
partir das contribuições dos estudantes, em consonância ao princípio da homologia de processos.

Antes de 
prosseguir...

Nesta atividade 1, os participantes retomarão as aprendizagens desenvolvidas na Pauta 1, estabelecendo conexão 
com as atividades que serão desenvolvidas na Pauta 2. Agora, você deverá propor a análise de uma avaliação 
diagnóstica e de seus resultados, a partir de uma situação-problema.

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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ATIvIDADE 2

SITuAçãO-PRObLEMA: 

nIVELAMEnTO E AVAnçO DAS 

APREnDIzAgEnS FOCAIS

Tempo de duração:  35 minutos

Objetivo:

• Analisar os resultados de uma avaliação diagnóstica, a partir de 
uma situação-problema, considerando a proposta de progressão 
de habilidades presente nos Mapas de Foco de Ciências Humanas, 
tendo como objetivo o nivelamento e o avanço das aprendizagens 
focais dos estudantes em um mesmo ano.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• Documento CH_AF_p2_anexo 1.

• Documento CH_AF_p2_anexo 2.

• 1 folha de papel sulfite A4 para cada grupo.

• Caneta esferográfica preta ou azul por participante.

Nesta atividade, o participante aprenderá como utilizar os resultados 
obtidos de uma avaliação diagnóstica para levantar propostas, 
estratégias e ações pedagógicas visando à necessidade de 
nivelamento e o avanço das aprendizagens em um mesmo ano.

Pauta formativa 2 |  Atividade 2

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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Formador em ação

Pauta formativa 2 |  Atividade 2

1  Com os mesmos grupos estabelecidos anteriormente, entregue 

uma folha sulfite para cada um.

2  Apresente no slide 5: o objetivo e o tempo de duração correspon-

dentes à atividade 2. Sugerem-se 2 minutos para a atividade.

3  Em seguida, peça aos grupos para retomar o CH_AF_p2_anexo 

1 (roteiro de trabalho) e estabelecer uma proposta de divisão de 

tarefas, de acordo com os papéis descritos, relacionados ao trabalho 

de grupos colaborativos. Deixe projetado o slide 6. Sugerem-se 3 

minutos para a atividade.

4  Reitere que uma boa divisão de tarefas garante um trabalho 

colaborativo e favorece a equidade no grupo. É possível que um 

participante assuma mais de uma função, caso seja necessário. Aqui 

é apresentada outra sugestão de trabalho em grupo, diferente da 

proposta vivenciada na Pauta formativa 1. 

5  Agora, oriente os grupos a retomar o CH_AF_p2_anexo 1 (roteiro 

de trabalho) e ler com atenção as orientações da atividade 2. 

6  Nesta atividade, os participantes vão analisar uma proposta de 

avaliação diagnóstica de um dos componentes História ou Geografia 

e os resultados correspondentes, que estão presentes no tópico I da 

apostila CH_AF_p2_anexo 2. Peça aos grupos que escolham um dos 

componentes para esse exercício de análise. Sugerem-se 20 minutos 

para a atividade. 

7  A análise é orientada por uma situação-problema, disposta no 

roteiro de trabalho e no slide 7, no qual permitirá aos participantes 

levantar possibilidades de ações e estratégias, tendo em vista o 

desafio de nivelamento e avanço das aprendizagens em um mesmo 

ano (7º ano). Esta atividade acompanha outros materiais, que 

auxiliarão os participantes no processo de análise, como: os Mapas 

de Foco de História e Geografia do 6º e/ou 7º anos e a Tabela de 

progressão de habilidades, presentes tópicos VI, VII e VIII da mesma 

>>

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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Formador em ação

Pauta formativa 2 |  Atividade 2

apostila CH_AF_p2_anexo2. Deixe projetado o slide 7, enquanto os 

participantes realizam a atividade. 

8  Depois de realizada a análise, solicite aos grupos que compartilhem 

oralmente algumas das ações e estratégias levantadas. Sugerem-se 10 

minutos para a atividade.

9  Em seguida, evidencie a importância da avaliação diagnóstica para 

a construção dos planejamentos, uma vez que permite levantar e 

considerar as defasagens e os conhecimentos prévios apresentados 

pelos estudantes.

10  Por fim, diga aos participantes que essas reflexões e propostas 

levantadas pelos grupos serão retomadas na atividade 3. ≈

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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Atenção Formador, antes de finalizar a atividade 2, evidencie aos participantes o método ativo de aprendizagem vivenciado, 
por meio da dinâmica dos grupos colaborativos e o trabalho com situações-problema, como estratégias 
pedagógicas para o levantamento e a mobilização de conhecimentos de forma autônoma por parte dos estudantes, 
em consonância ao princípio da homologia de processos.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, formador, você apresentou uma situação-problema, que envolvia o reconhecimento de potencialidades 
e defasagens dos estudantes, a partir de resultados de uma avaliação diagnóstica. Agora, você vai propor uma 
atividade de aprofundamento, em que os participantes vivenciarão a construção de um planejamento reverso.

Pauta formativa 2 |  Atividade 2

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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ATIvIDADE 3

COnSTRuInDO uM 

PLAnEjAMEnTO REVERSO

Tempo de duração:  45 minutos

Objetivo:

• Planejar ações e práticas pedagógicas para uma habilidade-foco 
do 7º ano, com base nos resultados de uma avaliação diagnóstica 
(situação-problema), considerando a proposta de progressão de 
habilidades presente nos Mapas de Foco de Ciências Humanas.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• Documento CH_AF_p2_anexo1.

• Documento CH_AF_p2_anexo2.

• 1 cópia A4 ou A3 para os grupos de História do CH_AF_p2_anexo3 – 
caso haja a necessidade de desenvolver o planejamento reverso para 
o componente História; ou

• 1 cópia A4 ou A3 para os grupos de Geografia do CH_AF_p2_anexo4 
– caso haja a necessidade de desenvolver o planejamento reverso 
para o componente Geografia.

• Caneta esferográfica preta ou azul por participante.

Nesta atividade, o participante irá desenvolver um planejamento 
reverso para aprendizagens-foco (AF), a partir do levantamento dos 
conhecimentos prévios dos estudantes e do reconhecimento das 
defasagens apresentadas.

Pauta formativa 2 |  Atividade 3

2   PAUTAS FORMATIvAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo2.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo3.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo4.pdf
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Pauta formativa 2 |  Atividade 3

Formador em ação

1  Ainda nos mesmos grupos anteriormente, é hora de iniciar a 

atividade e a experiência de construção de um planejamento reverso, 

usando um modelo. 

2  Apresente no slide 8 o objetivo e o tempo de duração e entregue 

todos os materiais correspondentes à atividade 3. Sugerem-se 2 

minutos para esta atividade.

3  Peça aos grupos para mudarem os papéis e as funções delimitados 

na atividade anterior. Isso permite que outras habilidades sejam desen-

volvidas pelos participantes. Sugerem-se 3 minutos para esta atividade.

4  Em seguida, entregue para cada grupo um modelo de planejamento 

reverso, CH_AF_p2_anexo3 ou CH_AF_p2_anexo4. Distribua o 

documento de acordo com as análises realizadas na atividade 2, ou seja, 

se o grupo analisou a avaliação diagnóstica do componente História, ele 

deverá fazer o planejamento correspondente a esse componente. 

5  Oriente os grupos a retomar o CH_AF_p2_anexo1 (roteiro de 

trabalho). Peça que leiam com atenção as orientações destinadas 

à realização da atividade 3. Nessas orientações, há a descrição dos 

materiais da apostila que devem ser lidos para a construção do 

planejamento, bem como materiais-suporte presentes no próprio 

roteiro. Desse modo, espera-se um trabalho mais autônomo por parte 

dos grupos. 

6  Vale enfatizar,  que a realização do planejamento deve considerar 

as etapas desenvolvidas na atividade 2. Desse modo, a construção 

deve ser pautada pelos resultados da avaliação diagnóstica, bem 

como norteada pelas reflexões, pelas estratégias e pelas propostas 

levantadas pelos grupos e registradas anteriormente em folha de papel 

sulfite. Sugerem-se 40 minutos para esta atividade.

7  Circule pelos grupos, a fim de tirar eventuais dúvidas e direcionar 

o trabalho, caso a construção esteja tomando um rumo diferente do 

objetivo da proposta. ≈
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Pauta formativa 2 |  Atividade 3

Atenção Caro formador, antes de terminar a atividade 3, cabe evidenciar aos participantes que esse modelo de planejamento 
reverso poderá ser utilizado e adaptado conforme as necessidades e os contextos escolares.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, foi proposta uma análise de dados obtidos por meio de uma avaliação diagnóstica, permitindo aos 
participantes levantar ações e propostas para enfrentar as defasagens e proporcionar o avanço das aprendizagens. 
Depois, os participantes vivenciaram a construção de um planejamento reverso. Agora, na atividade 4, eles vão 
compartilhar algumas das ações e das estratégias planejadas. 

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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ATIvIDADE 4

SOCIALIzAçãO DOS 

PLAnEjAMEnTOS 

Tempo de duração:  20 minutos

Objetivo:

• Compartilhar os planejamentos realizados pelos grupos 
colaborativos e apresentar os pressupostos do planejamento 
reverso.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• Anexos 3 e 4 (planejamentos reversos) preenchidos pelos 
participantes.

• Caneta esferográfica preta ou azul por participante.

Nesta atividade, o participante terá contato com os planejamentos 
reversos construídos pelos grupos, permitindo uma ampliação do 
conhecimento quanto às estratégias e ações pedagógicas possíveis 
de mobilizar em contextos de defasagens e de necessidade de avanço 
das aprendizagens.

Pauta formativa 2 |  Atividade 4

2   PAUTAS FORMATIvAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo3.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_anexo4.pdf
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Formador em ação

1  Apresente no slide 9 o objetivo, o tempo de duração e a  

questão-norteadora para a socialização dos planejamentos.  

Sugerem-se 2 minutos para esta atividade.

2  Peça aos grupos para organizar uma apresentação oral do 

planejamento construído, considerando a questão apresentada. 

Sugerem-se 3 minutos para esta atividade.

3  Em seguida, peça a um dos participantes de cada grupo que 

apresente o planejamento e a reflexão acima orientada. Sugerem-se  

10 minutos para esta atividade.

Pauta formativa 2 |  Atividade 4

4  Por fim, projete (slides 10 e 11) o diagrama sobre o planejamento 

reverso e apresente os pressupostos e as etapas dessa proposta, 

reiterando a coerência entre a habilidade- foco, a avaliação 

diagnóstica, o planejamento e a necessidade de replanejamento, 

caso haja defasagens reveladas pelas avaliações feitas no processo. 

Sugerem-se 5 minutos para esta atividade. ≈
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Pauta formativa 2 |  Atividade 4

Antes de 
prosseguir...

Nesta Pauta formativa 2, você e os participantes vivenciaram a construção de um planejamento de ações 
pedagógicas a partir de uma aprendizagem focal, considerando a avaliação diagnóstica. Agora, é hora de avaliar o 
encontro formativo.
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É HORA DE AvAlIAR! 

Tempo de duração: 10 minutos 

Pauta formativa 2 |  É hora de avaliar! 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia por participante do CH_AF_p2_ avaliação participante.

• 1 cópia para o formador, do CH_AF_p2_avaliação_formador.

1   Finalize a formação conversando com os participantes sobre os 

aprendizados que alcançaram e o que consideram útil para trabalhar 

em sala de aula com os estudantes. 

2   Solicite a eles que rememorem as etapas de trabalho da 

formação e retomem os registros elaborados ao longo das 

atividades antes de preencher a ficha, permitindo, assim, que se 

desenvolva uma estratégia de metacognição (reflexão sobre o modo 

como se deu  o próprio processo de construção do aprendizado).

Formador em ação

3   Peça também que eles apontem os desafios e o que pode ser 

feito para continuar a formação. 

4   Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada participante 

e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o preenchimento. Enquanto 

isso, que tal preencher sua avaliação, formador? 

5   Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado abaixo 

de 8, pense nas estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a 

próxima formação. ≈
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_avaliacao_participante.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p2_avaliacao_formador.pdf
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Pauta formativa 2 |  É hora de avaliar! 

Atenção Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. 

Dica Durante a avaliação, deixe projetado no slide 12 as sugestões de estudo desta pauta formativa para os participantes. 

2   PAUTAS FORMATIvAS   
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Nesta pauta, vamos compartilhar 

experiências e favorecer a ampliação 

das práticas avaliativas, na 

perspectiva da avaliação formativa, 

considerando os Mapas de Foco de 

Ciências Humanas. 

Qual é o foco da pauta? Pauta 
Formativa 3

Tempo sugerido

Materiais necessários
Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas

Pauta formativa 3

ampliando as práticas 
avaliativas em 
Ciências Humanas

Objetivo geral de aprendizagem
Ampliar a concepção de avaliação e desenvolver 
habilidades e estratégias para a construção 
de diferentes procedimentos e instrumentos 
avaliativos, considerando os contextos escolares e 
as defasagens de aprendizagem.

3   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_listademateriais.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_listademateriais.pdf
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Programação principal

Pauta formativa 3

 Atividade Duração Objetivos específicos Resumo

1 Introdução à temática da 
avaliação e retomada das 
aprendizagens da Pauta 
formativa 2

35 minutos Levantar práticas avaliativas realizadas 
pelos participantes, evidenciando a 
importância do planejamento nesse 
processo e estabelecendo conexão entre a 
Pauta formativa 2 e a Pauta formativa 3.

A partir de questões disparadoras e da exibição de um ví-
deo, os participantes vão fazer um levantamento de práti-
cas avaliativas e estabelecer relação com o ato de planejar, 
permitindo estabelecer conexão entre a Pauta formativa 2 
e a Pauta formativa 3.

2 A avaliação formativa e 
a identificação de seus 
pressupostos

30 minutos Identificar os principais pressupostos da 
avaliação formativa, com base em leitura 
de texto. 

Em grupos, os participantes vão ler o texto A 
avaliação deve orientar a aprendizagem, selecionar 
os pressupostos e sistematizar as informações com 
procedimentos de registro.

3 Construindo e analisando 
instrumentos avaliativos 
dos componentes História 
e Geografia, alinhados às 
propostas da BNCC

45 minutos Analisar e construir instrumentos avaliati-
vos para os componentes História e Geo-
grafia, considerando os Mapas de Foco de 
Ciências Humanas e as novas propostas da 
BNCC.

A partir da dinâmica circuito em mesas temáticas, os 
participantes vão analisar e construir um instrumento 
avaliativo para os componentes História e Geografia, com 
base em aprendizagens focais do 8º ano.

4 Avaliação do encontro 10 minutos Avaliar o encontro e a Pauta formativa 3. Os participantes vão avaliar a Pauta formativa 3 e sua 
participação no encontro.

Atividade

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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COMO SE PREPARAR PARA O TRABAlHO COM ESTA PAUTA FORMATIvA?  

• Ler trechos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a área das Ciências Humanas, o componente História e 
o componente Geografia, bem como as competências relacionadas, com especial atenção aos anos finais.

• Assistir aos vídeos sobre os componentes História e Geografia, produzidos pelo Movimento pela Base.

• Ler os Mapas de Foco da BNCC de Ciências Humanas, produzidos pelo Instituto Reúna e o Itaú Social. Atentar-se 
à lógica estabelecida entre as habilidades focais, os conhecimentos prévios e a progressão de habilidades. 

• Assistir ao vídeo Avaliação diagnóstica, formativa e somativa alinhada à BNCC, produzido pelo Instituto Lemann 
em parceria com o Instituto Reúna.

• Ler o texto A avaliação deve orientar a aprendizagem, da Nova Escola.

Pauta formativa 3

Atenção Caro formador, enfatizamos que os tempos definidos, as atividades, as configurações de grupo (número de 
agrupamentos e participantes) e os materiais propostos são apenas sugestões. Assim, caberá a você verificar as 
necessidades e as condições reais do seu contexto escolar/rede de ensino e fazer os ajustes e as adaptações que 
julgar pertinentes.  

3   PAUTAS FORMATIVAS   

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://movimentopelabase.org.br/acontece/area-de-ciencias-humanas-na-bncc/
https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
https://www.youtube.com/watch?v=FmUQpsWOjis
https://novaescola.org.br/conteudo/356/a-avaliacao-deve-orientar-a-aprendizagem
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Mãos à obra!

Depois de fazer o 

acolhimento da turma, 

acompanhe o seguinte 

roteiro das atividades. 

ATIvIDADE 1

InTRODuçãO à TEMáTICA DA 

AVALIAçãO E RETOMADA DAS 

APREnDIzAgEnS DA PAuTA 

FORMATIVA 2

Tempo de duração:  35 minutos

Objetivo:

• Levantar práticas avaliativas realizadas pelos participantes, 
evidenciando a importância do planejamento nesse processo 
e estabelecendo conexão entre a Pauta formativa 2 e a Pauta 
formativa 3.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia por grupo do roteiro de trabalho (CH_AF_p3_anexo1).

• 1 cópia por grupo da Apostila (CH_AF_p3_anexo2).

• 1 folha de papel sulfite (A3 ou A4) ou cartolina preenchida com as 
informações da tabela CH_AF_p3_anexo3 por grupo.

• Caneta esferográfica preta ou azul por participante.

Os participantes vão levantar e categorizar práticas avaliativas que 
realizam no cotidiano escolar e evidenciar a relação entre a avaliação 
e a prática do planejamento.

Pauta formativa 3 |  Atividade 1

3   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo2.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo3.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 3 |  Atividade 1

1  Caro formador, antes de iniciar a atividade, organize os participan-

tes em quatro grupos. 

2  Apresente nos slides 1 a 3: os objetivos gerais, o tempo de duração 

e os temas que serão abordados na Pauta 3. Em seguida, apresente o 

objetivo e o tempo de duração e entregue todos os materiais corres-

pondentes à atividade 1. Sugerem-se 5 minutos para esta atividade.

3  Em seguida, peça aos grupos para ler, debater e responderem 

às questões disparadoras presentes na tabela ou na cartolina que 

acompanha a atividade (CH_AF_p3_ anexo 3), com exceção da questão 

5. Solicite também que registrem as práticas e os instrumentos 

avaliativos utilizados pelos  participantes do grupo. Sugerem-se 10 

minutos para esta atividade.

4  Ressalte que, no CH_AF_p3_anexo1 (roteiro de trabalho), há 

orientações importantes para a realização da atividade 1.  

5  Finalizadas as quatro primeiras questões, exiba o vídeo Avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa alinhada à BNCC. Peça aos 

participantes que fiquem atentos às caracterizações feitas à 

avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Sugerem-se 5 minutos 

para esta atividade.

6  Depois de apresentar o vídeo, oriente os grupos a debater a 

questão 5 da tabela ou da cartolina (CH_AF_p3_anexo3). Nesta 

atividade, os participantes tentarão caracterizar suas práticas 

avaliativas de acordo com os critérios apresentados no vídeo.  

Sugerem-se 5 minutos para esta atividade.

>>

3   PAUTAS FORMATIVAS   

https://www.youtube.com/watch?v=FmUQpsWOjis
https://www.youtube.com/watch?v=FmUQpsWOjis
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo3.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 3 |  Atividade 1

7  Em seguida, peça aos grupos que compartilhem os registros 

feitos das questões 1 a 5. É possível dividir a socialização das 

questões, de modo que todos os grupos compartilhem a questão 

5 e mais outra. Exemplo: grupo 1 - questão 5 e questão 1; grupo 

2 - questão 5 e questão 2 e assim sucessivamente. Sugerem-se 5 

minutos para esta atividade. 

8  Antes de finalizar, projete o slide 4. Apresente o esquema e as 

características de cada avaliação e evidencie a relação indissociável 

entre o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, o 

ato de planejar ou replanejar e o ato de avaliar, alinhada à proposta da 

BNCC. Sugerem-se 5 minutos para esta atividade.

9  Por fim, aponte a conexão entre a Pauta 2 e as atividades que serão 

desenvolvidas na Pauta 3.  ≈

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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Pauta formativa 3 |  Atividade 1

Atenção Formador, alguns participantes podem apresentar dificuldades na hora de definir as atividades ou os instrumentos 
como diagnósticos, formativos ou somativos. No slide 5, há uma dica importante, que orienta desconsiderar as 
tentativas de delimitação precisa, uma vez que essas modalidades avaliativas acontecem de maneira articulada 
no trabalho docente. Evidencie também que o trabalho em grupos, orientado por roteiros, é um método ativo de 
aprendizagem que pode ser desenvolvido e adaptado para o contexto de sala de aula.

Antes de 
prosseguir...

Nesta atividade 1, os participantes levantaram suas práticas avaliativas, a partir de questões disparadoras e de um 
vídeo, evidenciando a importância do planejamento e, portanto, estabelecendo conexão entre a Pauta formativa 
2 e a Pauta formativa 3. Agora, você vai propor um aprofundamento sobre a temática da avaliação, em que os 
participantes vão ler e debater um texto sobre a avaliação formativa.

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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ATIvIDADE 2

A AVALIAçãO FORMATIVA E 

A IDEnTIFICAçãO DE SEuS 

PRESSuPOSTOS 

Tempo de duração:  30 minutos

Objetivo:

• Identificar os principais pressupostos da avaliação formativa, 
com base em leitura de texto. 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• Documento CH_AF_p3_anexo1.

• Documento CH_AF_p3_anexo2.

• 1 cópia ou versão on-line por grupo do texto CH_AF_p3_anexo4.

• 1 cartolina colorida (diferentes cores) por grupo.

• Caixa de lápis de cor ou estojo de canetas coloridas hidrográficas 
por grupo.

Nesta atividade, o participante vai conhecer e aprofundar a 
proposta e os pressupostos da avaliação formativa.

Pauta formativa 3 |  Atividade 2

3   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo2.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo4.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 3 |  Atividade 2

1  Caro formador, com os mesmos grupos estabelecidos anterior-

mente, entregue os materiais descritos para cada grupo. 

2  Apresente no slide 6: o objetivo e o tempo de duração correspon-

dentes à atividade 2. Sugerem-se 2 minutos para esta atividade.

3  Em seguida, peça aos grupos para lerem a orientação da etapa 1, da 

atividade 2 no CH_AF_p3_anexo1 (roteiro de trabalho). Sugerem-se 3 

minutos para esta atividade.

4  Em seguida, oriente os grupos para ler e sistematizarem o texto 

CH_AF_p3_anexo4. Conduza os grupos à dinâmica proposta: à medida 

que a leitura é realizada oralmente por um dos participantes, os demais 

no grupo devem construir um esquema ou uma tabela comparativa na 

cartolina entregue, tendo como objetivo evidenciar as diferenças entre 

a avaliação tradicional e a avaliação formativa. Sugerem-se 10 minutos 

para esta atividade.  

5  Finalizados os registros comparativos, oriente os grupos a lerem a 

etapa 2, da atividade 2 no CH_AF_p3_anexo1 (roteiro de trabalho). 

6  Em seguida, projete o slide 7 e oriente-os para que, a partir da 

sistematização realizada do texto na etapa anterior, os grupos deverão 

fazer uma reflexão, e registrar as discussões feitas no verso da 

cartolina já utilizada, sobre as potencialidades da avaliação formativa 

em diferentes cenários de aprendizagem ou em situações adversas 

(como o contexto da pandemia da covid-19), tendo como desafio 

o nivelamento e o avanço das aprendizagens em um mesmo ano. 

Sugerem-se 10 minutos para esta atividade.

7  No momento seguinte, oriente os grupos, caso seja possível, para 

que fixem seus cartazes em uma parede, construindo um painel ou 

mural. Depois, solicite aos participantes que se dirijam até os demais 

cartazes e leiam as diferentes contribuições sobre as potencialidades 

da avaliação em sua perspectiva formativa. Sugerem-se 3 minutos para 

esta atividade. 

>>
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Formador em ação

Pauta formativa 3 |  Atividade 2

8  Por fim, projete o slide 8 e apresente os pressupostos da avaliação 

formativa, enfatizando que não há um modo certo ou errado de se 

avaliar, mas que há situações didáticas mais apropriadas, dependendo 

dos objetivos de aprendizagem previamente planejados. Sugerem-se 2 

minutos para esta atividade. ≈

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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Pauta formativa 3 |  Atividade 2

Atenção Formador, antes de finalizar a atividade 2, evidencie aos participantes os métodos ativos de aprendizagem viven-
ciados, uma vez que procedimentos de leitura e de sistematização de informações são fundamentais para a cons-
trução do conhecimento histórico e geográfico, além de fomentar uma postura autônoma dos estudantes.

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, foi estimulada  a reflexão sobre a importância da avaliação e como os instrumentos avaliativos devem 
orientar a aprendizagem, evidenciando o caráter intencional de tais escolhas, alinhadas aos objetivos definidos 
no contexto do planejamento. A seguir, você vai propor uma atividade de análise e construção de diferentes 
instrumentos avaliativos.
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ATIvIDADE 3

COnSTRuInDO E AnALISAnDO 

InSTRuMEnTOS AVALIATIVOS 

DOS COMPOnEnTES hISTóRIA 

E gEOgRAFIA, ALInhADOS àS 

PROPOSTAS DA bnCC

Tempo de duração:  45 minutos

Objetivo:

• Analisar e construir instrumentos avaliativos para os componentes História e 
Geografia, considerando os Mapas de Foco de Ciências Humanas e as novas 
propostas da BNCC.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• Documento CH_AF_p3_anexo1.

• Documento CH_AF_p3_anexo2.

• 2 cópias de um mesmo documento por mesa temática: 

• Avaliação diagnóstica (Tema A) CH_AF_p3_ anexo 5; 

• Autoavaliação dos estudantes (Tema B) CH_AF_p3_ anexo 6; 

• Avaliação por grupos (Tema C) CH_AF_p3_anexo 7; 

• Avaliação formal (Tema D) CH_AF_p3_anexo 8. 

• 2 cópias ou versão on-line do plano de aula de Geografia (Temas B e D)  
CH_AF_p3_anexo6_8_a.

• 2 cópias ou versão on-line do plano de aula de Geografia (Temas B e D)  
CH_AF_p3_anexo6_8_b.

• 1 cópia ou versão on-line do plano de aula de História (Tema C)  
CH_AF_p3_anexo7a.

• 1 cópia (ou enviar por e-mail) por participante do gabarito CH_AF_p3_anexo9.

• Caneta esferográfica preta ou azul por participante.

Nesta atividade, o participante vai analisar e construir instrumentos avaliativos, 
com base em aprendizagens focais do 8º ano dos componentes História e 
Geografia, alinhados às novas propostas de avaliação da BNCC.

Pauta formativa 3 |  Atividade 3
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo2.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo5.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo6.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo7.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo8.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo6_8_a.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo6_8_b.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo7a.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_anexo9.pdf
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Formador em ação

1  Defina para cada um dos quatro grupos uma temática específica 

e entregue todos os materiais correspondentes aos temas de A a 

D. Assim, cada mesa terá um tipo de avaliação a ser construída, ou 

analisada, pelos grupos. 

2  Se possível, mude a configuração dos agrupamentos, para que haja 

maior troca entre os participantes. Mantenha quatro integrantes em 

cada mesa. 

3  Apresente no slide 9: o objetivo e o tempo de duração correspon-

dentes à atividade 3. Sugerem-se 2 minutos para esta atividade.

4  Oriente os grupos, a retomarem o CH_AF_p3_anexo1 (roteiro de 

trabalho). Peça a eles que encontrem as orientações correspondentes 

à avaliação entregue para cada grupo. Desse modo, há orientações 

específicas para o tema A, para o tema B e assim sucessivamente. 

5  Agora, explique a dinâmica da atividade: duas mesas vão analisar 

uma proposta avaliativa (uma de História ou uma de Geografia), com 

base em critérios estabelecidos no roteiro de trabalho; e as outras duas 

mesas vão construir um instrumento avaliativo (uma de História ou uma 

de Geografia), também com base em critérios propostos. Sugere-se 

que os grupos fiquem nessas mesas temáticas por 15 minutos. 

6  Ressalte que, no CH_AF_p3_anexo1 (roteiro de trabalho), há a indica-

ção de materiais (apostila) que subsidiarão as análises e as construções. 

7  Terminado esse primeiro tempo, projete o slide 10 e direcione os 

grupos para outra mesa, respeitando a lógica abaixo apresentada:

gRuPO – TEMA A 
(Construção História) 

gRuPO – TEMA b 
(Análise Geografia) troca com

gRuPO – TEMA C 
(Análise História) 

gRuPO – TEMA D 
(Construção Geografia)troca com

>>
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Pauta formativa 3 |  Atividade 3

Formador em ação

8  Desse modo, garante-se que os grupos vivenciem uma análise e 

uma construção de diferentes instrumentos avaliativos, considerando 

os dois componentes: História e Geografia. Nessa nova configuração, 

sugerem-se mais 15 minutos.  

9  Explique que, nessa etapa da atividade, os grupos terão de ler as 

contribuições feitas pelos grupos antecedentes e avaliar o que foi feito 

(se concordam, discordam e os porquês) e construir uma nova análise 

e/ou proposta avaliativa. 

10  Terminado o tempo disponível, peça a um dos participantes de cada 

grupo que relate toda a experiência vivida naquela mesa, considerando, 

inclusive, as contribuições feitas anteriormente. Sugerem-se 10 

minutos para esta atividade.

11  Por fim, entregue, ou envie depois por e-mail, o gabarito  

CH_AF_p3_anexo9 e apresente, no slide 11, os objetivos e 

pressupostos da avaliação alinhada à BNCC e as considerações gerais 

sobre os instrumentos avaliativos construídos e analisados. Reitere 

que, no gabarito, há orientações e exemplos específicos, bem como 

apontamentos sobre as incoerências que, propositalmente, foram 

atribuídas aos instrumentos avaliativos analisados. Sugerem-se 5 

minutos para esta atividade.  ≈
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Antes de 
prosseguir...

Neste encontro, você propôs uma reflexão sobre as avaliações diagnóstica, formativa e somativa, ampliando e 
aprofundando a temática, a partir de leituras e a dinâmica de análise e construção de instrumentos avaliativos. Agora, 
os participantes vão avaliar a Pauta formativa 3.

Atenção Caro formador, antes de terminar a atividade 3, sinalize aos participantes que as avaliações apresentadas são ape-
nas sugestões e que caberão a eles, a partir dos objetivos definidos no momento do planejamento, a adequação ou 
a construção de novas propostas e instrumentos avaliativos. Evidencie, também, a metodologia circuito em me-
sas temáticas (adaptada à realidade de 2 horas de formação), estratégia que pode ser utilizada com os estudantes.

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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É HORA DE AvAlIAR! 

Pauta formativa 3 |  É hora de avaliar! 

Material necessário:

• 1 cópia por participante do CH_AF_p3_ avaliação participante.

• 1 cópia para você, formador, do CH_AF_p3_avaliação_formador.

Tempo de duração: 10 minutos 

1   Finalize a formação, conversando com os participantes sobre os 

aprendizados que alcançaram e o que consideram útil para trabalhar 

em sala de aula com os estudantes.

2   Solicite aos participantes que relembrem as etapas de trabalho 

da formação e retomem os registros elaborados ao longo das 

atividades antes de preencher a ficha, permitindo, assim, que se 

desenvolva  uma estratégia de metacognição (reflexão sobre o modo 

como se deu  o próprio processo de construção do aprendizado).

Formador em ação

3   Peça também que apontem os desafios e o que pode ser feito 

para continuar a formação. 

4   Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada participante 

e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o preenchimento. 

Enquanto isso, preencha  a sua própria avaliação. 

5   Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado abaixo 

de 8, pense nas estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a 

próxima formação. ≈
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_avaliacao_participante.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p3_avaliacao_formador.pdf
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Pauta formativa 3 |  É hora de avaliar! 

Atenção Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. 

Dica Durante a avaliação, deixe projetado, no slide 12, as sugestões de estudo desta pauta formativa para os participantes. 

3   PAUTAS FORMATIVAS   
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Anos finAis  |  CiÊnCiAs HUMAnAs

Anos finAis
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico à formação docente

CIÊNCIAS 
HUMANAS

4Pauta Formativa

PAUTAS FORMATIVAS   4   
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Nesta, pauta, vamos analisar e 

elaborar bases de um projeto 

interdisciplinar de Ciências 

Humanas adaptado à realidade 

local, considerando habilidades 

focais, materiais didáticos 

disponíveis, defasagens e situações 

adversas de aprendizagem.

Qual é o foco da pauta? Pauta 
Formativa 4

Tempo sugerido

Materiais necessários
Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas

Pauta formativa 4

análise e elaboração 
de bases de projeto 
interdisciplinar de 
Ciências Humanas 

Objetivo geral de aprendizagem
A partir da análise de um relato de projeto 
interdisciplinar de Ciências Humanas, desenvolver 
as bases de uma ação pedagógica de ensino 
híbrido para o 9º ano a partir das habilidades focais 
selecionadas, dos recursos e dos materiais didáticos 
disponíveis e do levantamento de defasagens e 
situações adversas de aprendizagem.

4   PAUTAS FORMATIVAS   

https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_listademateriais.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_listademateriais.pdf
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Programação principal

Pauta formativa 4

 Atividade Duração Objetivos específicos Resumo

1 Retomada da Pauta 
formativa 3 e levantamento 
de referenciais de um 
planejamento interdisciplinar 
baseado em ensino híbrido

20 minutos Retomar a Pauta formativa 3 e levantar 
conhecimentos prévios sobre referenciais 
importantes que podem estar previstos 
em um planejamento de ação pedagógica 
interdisciplinar de Ciências Humanas 
baseada em ensino híbrido.

Retomada oral das atividades da Pauta 3 e registro 
individual de conhecimento prévio por meio da rotina “Eu 
costumava pensar que…, Agora penso que…” a ser retomada 
na atividade 4 desta pauta formativa.

2 Análise de experiência de um 
Projeto Interdisciplinar de  
Ciências Humanas

30 minutos Identificar intencionalidades pedagógicas, 
recursos didáticos e metodologias utilizadas 
em uma experiência interdisciplinar de 
Ciências Humanas nos anos finais.

Análise individual da experiência interdisciplinar de  
Ciências Humanas com  registro simultâneo à narrativa.

3 Montagem de bases de 
projeto interdisciplinar em 
Ciências Humanas para os 
anos finais

50 minutos Elaborar bases de projeto interdisciplinar 
de ensino híbrido de Ciências Humanas nos 
anos finais com foco em direitos humanos, 
considerando habilidades focais, materiais 
didáticos disponíveis, defasagens e cenários 
adversos de aprendizagem.

Por meio do  trabalho colaborativo, os participantes devem 
elaborar diferentes tarefas que levem a indicar as bases de 
um projeto interdisciplinar de Ciências Humanas para os 
anos finais. 

4 Sistematização das  
aprendizagens mobilizadas 
na pauta formativa

10 minutos Evidenciar as aprendizagens mobilizadas na 
pauta formativa.

Individualmente, cada participante deve analisar o percurso 
da aprendizagem mobilizada na pauta a partir da rotina “Eu 
costumava pensar que…, Agora penso que…”.

5 Avaliação da pauta formativa 10 minutos Avaliação do encontro e da Pauta formativa 4. Os participantes vão avaliar a Pauta formativa 4, a sua 
participação e a atuação do formador.

Atividade

4   PAUTAS FORMATIVAS   



79
ANOS FINAIS
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico à formação docente

CIÊNCIAS 
HUMANAS

Pauta formativa 4

COMO SE PREPARAR PARA O TRABAlHO COM ESTA PAUTA FORMATIvA?  

• Ler trechos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a área das Ciências Humanas, o componente História 
e o componente Geografia, bem como as competências e habilidades relacionadas, com especial atenção aos 
anos finais.

• Ler os Mapas de Foco da BNCC de Ciências Humanas, produzidos pelo Instituto Reúna e o Itaú Social. Atentar-
se à lógica estabelecida entre as habilidades focais, os conhecimentos prévios e a progressão de habilidades. 

• Ler o texto sobre ensino híbrido, Aprender e ensinar com foco na educação híbrida, de Lilian Bacich e José 
Moran, 2015.

• Sobre o trabalho interdisciplinar de História e Geografia nos anos finais, sugere-se ler o texto Interdisciplinari-
dade: um avanço na educação, no site da Nova Escola, e ver o vídeo Interdisciplinaridade História e Geografia.

• Ler o texto Eu costumava pensar que…, Agora penso que…: Uma rotina para refletir sobre como e por que 
nosso pensamento mudou , no site  da Nova Escola.

Atenção Caro formador, enfatizamos que os tempos definidos, as atividades, as configurações de grupo (número de 
agrupamentos e participantes) e os materiais propostos são apenas sugestões. Desse modo, caberá a você verificar 
as necessidades e as condições reais do seu contexto escolar/rede de ensino e fazer os ajustes e as adaptações que 
julgar pertinentes.  
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/249/interdisciplinaridade-um-avanco-na-educacao?gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGmldEMCc6uibuUSqLis0ttFxlGWEjGeq3NFk-B5SYgCsWBXplHIZYxoCut4QAvD_BwE
https://novaescola.org.br/conteudo/249/interdisciplinaridade-um-avanco-na-educacao?gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGmldEMCc6uibuUSqLis0ttFxlGWEjGeq3NFk-B5SYgCsWBXplHIZYxoCut4QAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=2X0ac6lDT20
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/e2dKP3SQzV8V4HzBNzeWprV8awEz27z5S2QcmND9Ur6ZwEdxXdQzXCWTafTa/geo4-09und04-sistematizacao-eu-costumava-pensar-que.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/e2dKP3SQzV8V4HzBNzeWprV8awEz27z5S2QcmND9Ur6ZwEdxXdQzXCWTafTa/geo4-09und04-sistematizacao-eu-costumava-pensar-que.pdf
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Mãos à obra!

Depois de fazer o 

acolhimento da turma, 

acompanhe o seguinte 

roteiro das atividades. 

ATIvIDADE 1

RETOMADA A PAuTA FORMATIVA 3 E 

O LEVAnTAMEnTO DE REFEREnCIAIS 

DE uM PLAnEjAMEnTO 

InTERDISCIPLInAR bASEADO EM 

EnSInO híbRIDO

Tempo de duração:  20 minutos

Objetivo:

• Retomar a Pauta formativa 3 e levantar conhecimentos prévios 
sobre referenciais importantes que podem estar previstos em 
um planejamento de ação pedagógica interdisciplinar de Ciências 
Humanas baseada em ensino híbrido.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia do anexo 1 – Roteiro de Trabalho da Pauta formativa 4.

• Caneta para cada participante.

Espera-se que, ao final desta atividade, os participantes possam 
refletir como as premissas do ensino híbrido podem contribuir 
significativamente para uma ação pedagógica interdisciplinar de 
Ciências Humanas nos anos finais.

Pauta formativa 4 |  Atividade 1
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo1.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 4 |  Atividade 1

1  Divida a turma em grupos de quatro participantes.

2  Apresente os slides 1 e 2, e indique os objetivos gerais, o tempo 

de duração e os temas que serão abordados na Pauta 4. Em seguida, 

apresente no slide 3 o objetivo e o tempo de duração da  atividade 1. 

Sugerem-se 5 minutos para essa parte.

3  Indique que na etapa 1 da atividade eles terão 5 minutos para 

retomar, oralmente, as atividades que foram desenvolvidas na pauta 

formativa anterior (Pauta 3).

4  Esclareça que essa retomada é importante para dar sequência ao 

aprendizado e também para incluir os participantes que, porventura, 

não puderam estar presentes na Pauta formativa 3, a quem deve ser 

relatado de forma sintética o que foi foi feito na formação. 

5  Peça aos participantes que relembrem as temáticas e as atividades 

ou rotinas (metodologias) que foram mobilizadas. 

6  Na sequência, indique que a próxima etapa da atividade deve ser 

realizada individualmente, sem troca direta entre os participantes 

(etapa 2). Comente que se trata de uma atividade de levantamento de 

conhecimentos prévios sobre referenciais importantes (conceitos, 

atividades e/ou metodologias) de se prever em um planejamento de 

ação pedagógica interdisciplinar dos componentes de História e de 

Geografia baseada em ensino híbrido. 

7  Mostre o slide 4 e comente sobre o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) nos dias atuais e da importância 

de se inserirem novas linguagens e contextos virtuais na sala de aula. 

Comente da pertinência do ensino híbrido para o desenvolvimento 

de aprendizagens significativas e faça sua caracterização utilizando o 

infográfico do slide 5. Evidencie a competência 7 da área de Ciências 

>>
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Formador em ação

Pauta formativa 4 |  Atividade 1

Humanas, a qual prevê que, além de utilizar as linguagens cartográfica, 

gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais, deve-se trabalhar 

com o uso das TICs no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 

nas Ciências Humanas. Sugerem-se 5 minutos para essa parte. 

8  Peça aos participantes que, considerando sua experiência 

pedagógica, respondam individualmente à problematização indicada. 

Indique 5 minutos para fazer esse registro. ≈
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Pauta formativa 4 |  Atividade 1

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes registraram conhecimentos prévios relacionados a referências que consideram 
fundamentais de serem inseridas em um planejamento de projeto interdisciplinar de História e Geografia. Na próxima 
atividade, eles devem analisar um relato de experiência de projeto interdisciplinar em Ciências Humanas.

Atenção Explique que, ao final da pauta formativa, esses registros individuais serão retomados ao final da atividade 4, quan-
do será evidenciada a rotina “Eu costumava pensar que…, Agora penso que…”. (I used to think…, Now I think…) e 
suas intencionalidades pedagógicas.
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ATIvIDADE 2

AnáLISE DE ExPERIênCIA DE 

PROjETO InTERDISCIPLInAR DE 

CIênCIAS huMAnAS

Tempo de duração: 30 minutos

Objetivo:

• Identificar intencionalidades pedagógicas, recursos didáticos 
e metodologias utilizadas em experiência real de projeto 
interdisciplinar de Ciências Humanas nos anos finais. 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia do anexo 1 – Roteiro de Trabalho da Pauta formativa 4.

• 1 cópia (ou versão on-line) do anexo 2 – Roteiro de Trabalho da Pauta 
formativa 4.

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

Pauta formativa 4 |  Atividade 2
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo2.pdf
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Pauta formativa 4 |  Atividade 2

Formador em ação

1  Formador, indique aos participantes que essa etapa da formação 

também será feita individualmente.

2  Apresente o slide 6, que indica o objetivo e o tempo de duração 

correspondentes à atividade 2. Informe que os participantes assistirão 

a um vídeo sobre a experiência de um projeto interdisciplinar de 

Ciências Humanas. Solicite aos participantes que leiam no roteiro 

(anexo 1) os quadros que deverão ser preenchidos enquanto ocorre a 

narrativa da experiência pedagógica. Conceda 5 minutos para isso. 

3  Projete o vídeo do projeto interdisciplinar intitulado “Memórias: 

século XX – um século de guerras”, realizado sob a coordenação da 

professora Maria Carolina Rahal Gonzalez, em 2015, em uma escola do 

município de São Paulo (SP) com alunos do 9º ano. 

4  Ao término do vídeo, de duração aproximada de 5 minutos, dê mais 

5 minutos para os participantes preencherem os quadros de análise do 

projeto interdisciplinar. Nesse momento, é possível que surjam dúvidas 

sobre elementos que tenham sido mencionados. Pode-se passar o 

vídeo novamente, contribuindo para que os participantes se atenham 

em elementos que eventualmente tenham passado despercebidos 

(Caso não julgue necessário passar o vídeo novamente, acrescente 

5 minutos à etapa seguinte de avaliação dos aspectos observados no 

projeto interdisciplinar apresentado).

5  Depois do registro dos participantes, entregue uma cópia do 

anexo 2 com a identificação das principais habilidades, dos elementos, 

das metodologias e das habilidades que podem ser observados do 

projeto interdisciplinar a partir do vídeo. Projete os slides 7 e 8 e indique 

quais temáticas, habilidades focais dos Mapas de Foco de Ciências 

Humanas e bases pedagógicas são evidenciadas neste projeto. Dê 10 

minutos para essa apresentação. Destaque os aspectos que considera 

importantes de serem evidenciados, que constam no anexo 2 (Se não 

for possível a impressão do anexo 2, pode-se, depois, disponibilizá-lo 

por e-mail aos participantes posteriormente). ≈
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https://www.youtube.com/watch?v=PNS3RkamN1A&t=33s
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Pauta formativa 4 |  Atividade 2

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes puderam analisar um exemplo de projeto interdisciplinar de Ciências Humanas nos anos 
finais. Na próxima atividade, vamos formular bases de uma proposta de projeto interdisciplinar de ensino híbrido de 
Ciências Humanas para o 9º ano do Ensino Fundamental centrado na temática dos direitos humanos.

Atenção Na devolutiva sobre os principais elementos, as metodologias e as habilidades que podem ser observados no 
projeto interdisciplinar, enfoque alguns exemplos que considerar mais relevantes. Mostre que os elementos apre-
sentados no anexo 2 foram baseados em aspectos explicitados verbalmente e podem não corresponder às inten-
cionalidades pedagógicas previstas. É apenas um exercício para que possam ampliar repertórios para se pensar um 
projeto interdisciplinar nos anos finais, previsto para a próxima atividade.
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ATIvIDADE 3

MOnTAgEM DE bASES DE PROjETO 

InTERDISCIPLInAR DE EnSInO 

híbRIDO PARA OS AnOS FInAIS

Tempo de duração: 50 minutos

Objetivo:

• Elaborar bases de projeto interdisciplinar de Ciências Humanas nos 
anos finais, considerando habilidades focais, materiais didáticos 
disponíveis, defasagens e cenários adversos de aprendizagem.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia do anexo 1 (Roteiro de trabalho da Pauta formativa 4) para 
cada participante.

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

• 1 cópia do anexo 3 (ou versão on-line) (Habilidades focais dos Mapas 
de Foco de Ciências Humanas) para cada participante.

Espera-se que os participantes, a partir de um trabalho colaborativo, 
desenvolvam uma proposta de projeto interdisciplinar cuidando dos 
aspectos relacionados às especificidades dos componentes de Ciên-
cias Humanas, assim como de aspectos relacionados a procedimen-
tos que valorizem o protagonismo dos estudantes, considerando o 
contexto pessoal e escolar em que se encontram inseridos.

Pauta formativa 4 |  Atividade 3
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo1.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo3.pdf
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Pauta formativa 4 |  Atividade 3

Formador em ação

>>

1  Divida os participantes em grupos de seis pessoas. 

2  Apresente no slide 9 o objetivo e o tempo de duração correspon-

dentes à atividade 3. 

3  Avise os participantes que, nesta atividade, eles vão formular 

bases de uma proposta de projeto interdisciplinar de ensino híbrido de  

Ciências Humanas para o 9º ano do Ensino Fundamental centrado na 

temática dos direitos humanos.

4  Comente que a atividade está dividida em quatro etapas, 

sendo que a primeira e a terceira devem ser realizadas em grupos; 

a segunda, em duplas (subgrupos); e a quarta, coletivamente. 

5  Apresente o slide 10 e comente sobre as premissas que devem ser 

consideradas para a elaboração desta proposta e distribua uma cópia 

do anexo 3. 

6  Sugere-se o tempo de 10 minutos para cada grupo elaborar a 

etapa 1 da atividade, indicando as habilidades focais, os objetivos de 

aprendizagem e as temáticas que devem ser contemplados no projeto 

interdisciplinar.

7  Depois, para a etapa 2, solicite ao grupo que se subdivida em três 

subgrupos, sendo que cada um deles terá 10 minutos para refletir e 

indicar ações para o projeto interdisciplinar relacionadas:

a. à indicação de objetos e materiais didáticos já conhecidos, que 
possam favorecer o desenvolvimento do projeto;

b. às ações de enfrentamento de defasagens e cenários adversos 
de aprendizagem;

c. às rotinas e metodologias que envolvam protagonismo dos alunos. 

8  Na etapa 3, peça aos participantes de cada subgrupo que comparti-

lhem as ideias e ações suscitadas, verificando se há novas contribuições 

pelos outros participantes. Dê 15 minutos para essa troca.
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Pauta formativa 4 |  Atividade 3

Formador em ação

9  Peça a um integrante do grupo para fazer as anotações finais e a 

outra pessoa para relatar as principais propostas elaboradas para o 

coletivo na atividade seguinte.

10  Na etapa 4, solicitar ao relator de cada grupo que compartilhe com 

os demais participantes as principais ideias e ações pensadas para o 

projeto interdisciplinar.

11  Dependendo do número de grupos, disponha o tempo de 3 a 

5 minutos para cada grupo apresentar oralmente suas propostas. 

Sugere-se um  tempo total de 15 minutos. ≈
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Pauta formativa 4 |  Atividade 3

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, os participantes tiveram a experiência de elaborar e socializar bases possíveis de serem contempladas 
em projeto interdisciplinar de Ciências Humanas nos anos finais, considerando habilidades focais, materiais 
didáticos disponíveis, defasagens e cenários adversos de aprendizagem. Na próxima atividade, individualmente, 
os participantes poderão apresentar evidências em relação às aprendizagens que foram mobilizadas nesta 
pauta formativa.

Atenção Comente ao final da atividade sobre esse tipo de rotina em grupo em que cada subgrupo é incumbido de fazer 
uma tarefa diferenciada, da qual dependerá a elaboração de um produto final mais consistente. Nessa forma 
de aprendizagem, o conhecimento é construído pela interação entre alunos e suas contribuições diretas.
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ATIvIDADE 4

SISTEMATIzAçãO DAS 

APREnDIzAgEnS MObILIzADAS 

nA PAuTA FORMATIVA

Tempo de duração: 10 minutos

Objetivo:

• Evidenciar as aprendizagens mobilizadas na pauta formativa.

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia do anexo 1 (Roteiro de trabalho da Pauta formativa 4).

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

Pauta formativa 4 |  Atividade 4
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_anexo1.pdf
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Formador em ação

Pauta formativa 4 |  Atividade 4

1  Apresente no slide 11 o objetivo e o tempo de duração correspon-

dentes à atividade 4. 

2  Solicite a cada participante que retome as anotações referentes à 

questão-problema da atividade 1 desta pauta formativa.

3  Explique que todos vão executar individualmente uma rotina 

conhecida como “Eu costumava pensar que…, Agora penso que…” (I 

used to think…, Now I think…), que tem como objetivo levar o aluno a 

refletir sobre como e por que seu pensamento mudou ao longo de um 

projeto de aprendizagem. 

4  Sugere-se um tempo de 10 minutos para que cada participante 

elabore seus registros sobre referenciais importantes de ser previstos 

em um planejamento de ação pedagógica interdisciplinar baseada em 

ensino híbrido. ≈
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Pauta formativa 4 |  Atividade 4

Antes de 
prosseguir...

Até aqui, formador, você criou oportunidade para a sistematização das aprendizagens, retomando o objetivo da 
pauta formativa e socializando os conhecimentos mobilizados. Na avaliação serão identificados os pontos que 
favoreceram o objetivo de aprendizagem e os que precisam ser retomados ou aprofundados.

Atenção Comente que esta rotina “Eu costumava pensar que…, Agora penso que…” (I used to think…, Now I think…) 
pode ser útil para consolidar novos aprendizados e opiniões dos estudantes, em consonância ao princípio da 
homologia de processos. Ao se atentar em como e por que seu pensamento mudou, os estudantes desenvol-
vem habilidades de raciocínio, refletindo sobre a experiência de aprendizagem que vivenciaram. 
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É HORA DE AvAlIAR! 

Pauta formativa 4 |  É hora de avaliar! 

Material necessário:

• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.

• 1 cópia por participante da avaliação do participante.

• 1 cópia para você, formador, da avaliação para o formador.

• Caneta esferográfica azul para cada participante.

• Registro da etapa 1, da atividade 1, da Pauta 1 (post-its ou 
papeletas com expectativas a respeito da formação sobre 
flexibilização curricular).

Formador em ação

1   Projete o slide 12.

2   Finalize a formação conversando com os participantes sobre os 

aprendizados que alcançaram e o que consideram útil para trabalhar 

em sala de aula com os estudantes.

Tempo de duração: 10 minutos 

3   Solicite aos participantes que relembrem as etapas de trabalho 

da formação e retomem os registros elaborados ao longo das 

atividades antes de preencher a avaliação, permitindo, assim, que se 

desenvolva uma estratégia de metacognição (reflexão sobre o modo 

como se deu o próprio processo de construção do aprendizado).

>>
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https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_slides.pptx
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_avaliacao_participante.pdf
https://institutoreuna.org.br/uploads/2021/03/CH_AF_p4_avaliacao_formador.pdf
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Pauta formativa 4 |  É hora de avaliar! 

Formador em ação

4   Peça, também, que apontem os desafios e o que pode ser feito 

para continuar a formação. 

5   Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada participante 

e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o preenchimento. 

6   Enquanto os participantes preenchem a ficha, exponha a 

cartolina com os post-its em que os participantes afixaram o registro 

sobre a expectativa que tinham em relação à sequência de pautas 

formativas sobre flexibilização curricular (atividade 1, da Pauta 1). Se 

possível, faça uma breve roda de conversa final, solicitando pedindo 

para ue indiquem se as expectativas foram alcançadas.  

7   Ao final, não se esqueça de preencher sua avaliação enquanto 

formador. Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado 

abaixo de 8, pense nas estratégias que poderiam ser aperfeiçoadas.≈

Atenção Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. 

Dica Durante a avaliação, deixe projetado nos slides as sugestões de estudo desta pauta formativa para os participantes. 
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INSTITUTO REÚNA

Educação é um direito de todas as crianças, adolescentes e jovens do 
Brasil. Mas não qualquer educação. O Instituto Reúna acredita em uma 
educação transformadora que prepara para a vida, para a cidadania e para 
a formação social e humana. Uma organização sem fins lucrativos fundada 
por Katia Smole, educadora e ex-secretária de Educação Básica do MEC.

O objetivo do Reúna é garantir uma educação mais significativa, de 
qualidade e com equidade. Para isso, reunimos ferramentas técnicas 
e conteúdos práticos alinhados à Base Nacional Comum Curricular. 
São materiais que ajudam a estruturar e alinhar as diferentes frentes 
de ensino – dos currículos aos materiais didáticos, passando pelas 
avaliações e pelas práticas pedagógicas. Reunindo o que há de melhor 
nas experiências e referências educacionais. Reunindo conhecimentos 
para a secretaria de educação, a escola e o professor. Reunindo 
oportunidades e caminhos para a educação avançar.

ITAÚ SOCIAL

O Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha tecnologias 
sociais para contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. A 
atuação se dá em dois pilares: formação dos profissionais da educação 
e fortalecimento da sociedade civil. Juntamente com uma rede de 
parceiros, fornecedores e colaboradores, trabalha para que municípios, 
Estados e União se unam para entregar aquilo que é direito de todos: 
acesso à educação de qualidade, sem restrição de tempo, espaço, raça, 
cor ou gênero.
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