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Apresentação
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.

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 retomada 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

Em resposta a esse árduo momento, e antecipando

de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e

cumprir a meta 7 do Plano Nacional de Educação.

os impactos que o cenário criado pela pandemia po-

desenvolvimento previstos no ano letivo anterior”

Contudo, o contexto atual também implica um de-

deria ocasionar, o Conselho Nacional de Educação

(art. 4º, parágrafo 1º, pg. 2).

safio de tempo e espaço para que isso ocorra.

10 de dezembro de 2020, para implementação dos

A BNCC e os novos currículos a ela alinhados apa-

Por ter a missão de apoiar o sistema educacional a

dispositivos da Lei Federal 14.040/2020, indicando

recem então, nesse cenário, como fortes aliados na

garantir a aprendizagem de qualidade a que todos

que “o reordenamento curricular do que restar do

busca do menor impacto possível no aprendizado

os estudantes têm direito, o Instituto Reúna – em

ano letivo de 2020 e o do ano letivo seguinte pode

dos alunos para efetivar o reordenamento curricular

parceira com o Itaú Social e apoio institucional da

ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos

previsto na Resolução CNE. Acreditamos que saber

Fundação Lemann e Imaginable Futures – idealizou,

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

o que é essencial ao aprendizado dos alunos, em

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

(CNE) estabeleceu a Resolução CNE/CP nº 2, de
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rial construído para ser uma referência de orientação

Agora, com a expectativa de poder apoiar ainda mais

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

para a flexibilização curricular por meio da priorização

o planejamento e a efetivação de ações que visem

te1, a saber:

das aprendizagens previstas na BNCC.

oportunizar a garantia da aprendizagem dos estudantes, o Instituto Reúna e seus parceiros constroem

Os Mapas podem ser utilizados como o principal

o Mapas de Foco na Escola – Do planejamento peda-

guia para escolhas de apoio e reforço escolar a fim

gógico à formação docente, para apoiar o avanço das

de diminuir a distância entre o que se espera que os

aprendizagens dos estudantes neste contexto e a

alunos aprendam e o que de fato estão aprendendo,

superação e prevenção das defasagens que podem

especialmente no momento do país. Trata-se de

ter sido acentuadas durante o isolamento social.

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências da
Natureza

Ciências
Humanas

um material que apresenta uma seleção cuidadosa das habilidades da BNCC e serve de apoio para

O Mapas de Foco na Escola – Do planejamento pedagó-

redes, escolas e demais instituições realizarem a

gico à formação docente é um material de referência

flexibilização curricular, a curadoria ou produção

para coordenadores pedagógicos estruturarem e

de materiais didáticos, a elaboração de avaliações

realizarem encontros formativos com sua equipe

diagnósticas e formativas, bem como a formação

de professores, ofertando trilhas compostas por

docente continuada no cenário da retomada pre-

um conjunto de pautas formativas organizadas por

sencial pós-pandemia.

1 Para conhecer outras trilhas formativas feitas pelo Instituto Reúna, clique aqui.

Cada trilha reúne um conjunto de quatro pautas
formativas que possibilitam ao coordenador pedagógico promover encontros formativos dentro da
escola, num período de até duas horas por encontro. As trilhas foram construídas com o intuito de
ampliar, aprimorar e desenvolver as competências
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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 consideradas eficazes, baseados nos estudos da Fundação
Carlos Chagas2; o alinhamento à BNCC; e a novas

zz 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 repertório enquanto formador;
zz favorecer a homologia de processos, isto é, propor atividades que permitam ao participante da
formação vivenciar práticas que se espera que
ele exercite em sala de aula;

orientações trazidas pela Base Nacional Comum de
Formação Docente (BNCFD, 2019). Dessa forma,
as pautas apresentadas visam:
zz 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;

zz aterrissar na prática docente, isto é, dar oportunidade ao docente para que ele estruture ações
didáticas durante a formação com base nas temáticas propostas, considerando seus desafios
cotidianos no cenário de priorização curricular;

1 2 3 4

zz explicitar, em sua composição, a coerência sistêmica e materializá-la para a realidade da escola, favorecendo a organização de formações
que apoiem o professor com a progressão das
aprendizagens dos seus estudantes, considerando 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;
zz ser autoexplicativas, de fácil compreensão e aplicabilidade, de modo que apenas com a sua leitura
e a de seus materiais complementares seja possível sua execução;

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 eficazes 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.
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zz apresentar sugestões para o coordenador pedagógico se preparar e ampliar seus conhecimentos,
se necessário, para realizar a formação de sua
equipe no contexto da escola;

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

Sequência das pautas, duração e até
mesmo as atividades propostas podem ser repensadas e contextualizadas para formações presenciais
e, ainda, há sugestões simples para
a adaptação das pautas formativas
e realização de formações no contexto 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 potencializam o avanço e a aprendizagem dos estudantes de um mesmo ano, em uma mesma turma, no
tempo de aula estabelecido; e (iii) identificar como
priorizar as aprendizagens, planejar práticas de ensino, elaborar estratégias, considerando diferentes
modalidades de ensino, e definir objetivos com base
em evidências que assegurem a promoção das aprendizagens a partir do ponto em que o aluno está.
Desse modo, esperamos que todo esse material siga
apoiando a formação continuada das equipes docentes 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!

1 2 3 4
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Orientações gerais
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.

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

5 Se for necessário,

a pauta formativa na

teste todos os

íntegra.

3 Separe

7 Levante o número de

educadores participantes
para organizar com

equipamentos

antecipadamente

eletrônicos antes da

todo o material

formação.

antecedência o material

formação antes

necessário.

para apropriar-se
do passo a passo.

necessário listado.

2 É importante

estudar os materiais
recomendados.

9 Treine a

6 Pesquise os
4 Canetas coloridas

e folhas de papel em
branco formato A4
são imprescindíveis
para a realização de
todas as pautas.

documentos
curriculares locais.

8 Organize a

sala da formação
antecipadamente.
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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:
16 Caso algum educador participante

tenha deficiência visual, em atividades

10 Recepcione bem os

educadores participantes e

14 Circule pela sala

proporcione um momento
de acolhimento.

enquanto os educadores
12 Faça combinados

trabalham.

11 Sugira aos educadores

participantes que se
apropriem do espaço e
conheçam os materiais
disponíveis para a formação.

e outra, recorra ao item
Antes de prosseguir de cada
pauta para entrelaçar as
atividades.

que se sente com ele, para que possa
auxiliá-lo na leitura dos textos e na
realização da atividade.

com os educadores.

13 Entre uma atividade

individuais, peça a outro participante

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.

1 2 3 4
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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

ESTEJA PRESENTE.

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

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

20 Reforce a importância

de todos se dedicarem ao
DESCONECTE-SE
PARA CONECTAR.

estudo.

compreendido.
INSPIRE-SE COM
O CONHECIMENTO
DISPONÍVEL.
21 Realize as avaliações propostas

nas pautas para que seja possível
19 Pergunte se restou

coletar impressões a respeito das

alguma dúvida.

aprendizagens e do envolvimento

RESPEITE
OS TEMPOS.

dos participantes.
DIVIRTA-SE!

1 2 3 4
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Percurso Formativo: Recomendações para o EaD
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.
Antes de iniciar a busca por sugestões para a adaptação das pautas do Percurso Formativo e do Percurso
Formativo - Na Prática para o EaD, sugerimos analisar 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. Nesse modelo, os cursos poderão acontecer com
tutoria ou de forma autoinstrucional. As pautas 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 acompanhar 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 distância, principalmente aquelas que se conectam
aos temas já abordados nos momentos presenciais. 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 pautas serão adaptadas e, nesse caso, não temos
um formato EaD, apenas um presencial enriquecido com interações em recursos digitais.
Dos 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-
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quenas adaptações, como a criação de um planejamento on-line para compartilhar 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 construído 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:

1 2 3 4

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 postados em um AVA. Nesse caso, para dar conta das premissas de qualidade do percurso, principalmente a que
trata dos métodos ativos de aprendizagem, é importante que esses recursos estejam conectados a alguma
produção do educador participante. Por exemplo, o participante 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 precisa 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 discussão adequada. Busque utilizar perguntas reflexivas e
que se conectem com a prática do professor, por exemplo: “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.”
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Casos de estudo,
como planos de
aula e situações
didáticas

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

Um recurso que pode enriquecer as propostas do EaD é
a exploração de casos de aplicação. Por exemplo, professores poderão analisar planos de atividades para levantar
elementos de alinhamento com a BNCC. O fórum de discussão pode servir de ambiente para troca dessas análises. Este é um tipo de atividade que visa promover a reflexão e permite que o professor conheça exemplos, tanto
de boas práticas quanto daquilo que deve ser evitado.
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 menores. 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 atividades 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 fórum e a entrega de um registro gráfico com os principais conceitos explorados
nas duas atividades.

1 2 3 4

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 compartilhar suas dúvidas. Lembre-se: sem interação, um
webinar pode ser apenas uma videoaula, que não precisa ser um momento síncrono.

Troca de
experiências

Os momentos síncronos são úteis para promover a participação dos cursistas, que pode acontecer por meio
da partilha de experiências e/ou aplicações decorrentes da formação. Por exemplo, após uma determinada
etapa do curso, os participantes realizaram o planejamento 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 utilizando ferramentas de videoconferência, realizar uma
atividade e, depois, reunir-se com todo o grupo para
compartilhar suas produções. Esse tipo de prática permitirá a adaptação de diversas atividades dos percursos
formativos.
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Para contribuir com as adaptações, sugerimos alguns
recursos que podem ser úteis em determinados momentos 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, inclusive 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 conhecimentos 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 percursos formativos. Um bom recurso para essa
atividade é uma ferramenta chamada Padlet.
3 Videoconferências: como diversas atividades

do Percurso Formativo e do Percurso Formativo - Na Prática são realizadas de forma colaborativa, elas podem ser adaptadas a partir de

sessões de trabalho em grupos menores. Os
grupos podem se reunir utilizando ferramentas 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 videoconferências e webinar, pode-se interagir com os
participantes por meio de enquetes, nuvens
de palavra ou até mesmo imagens. Uma ferramenta 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 formadores, ou mesmo com outros cursistas, em
fóruns de discussão.
Sabemos que nem sempre esses recursos são simples 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.

1 2 3 4

Por fim, para dar suporte às redes que forem adaptar
as pautas dos percursos formativos, sugerimos que
sigam os passos abaixo:
zz Realize a leitura de todo o percurso que deseja
adaptar para o EaD.
zz Defina como e quanto será a parte on-line da
formação.
zz Escolha o AVA ou o recurso mais adequado para
os professores, considerando os pontos recomendados acima.
zz Selecione as atividades que são mais adequadas 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.
zz Mescle atividades síncronas e assíncronas. Assim, você conseguirá promover a aprendizagem
de mais participantes, mesmo a daqueles que
não poderão estar nos momentos síncronos.
zz Pontue que as atividades farão com que os participantes analisem os currículos locais e a BNCC,
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promovendo não somente a reflexão, mas também o levantamento de boas práticas alinhadas
com os temas abordados nas pautas.
zz Adapte o tempo. Exemplo: na pauta, uma tarefa de leitura e reflexão leva 30 minutos para ser
concluída; já on-line, é bem provável que os participantes gastem mais tempo para finalizá-la.
O excesso de atividades é um dos fatores que
implica a falta de sucesso dos modelos de EaD.
zz Planeje atividades que se conectem às práticas
de sala de aula, promovendo a reflexão, o planejamento e a aplicação dos aprendizados. O produto de uma aula, por exemplo, pode ser um plano de aula que será produzido pelo participante
com base nos aprendizados das atividades anteriores. Muitas dessas atividades já existem nas
pautas e poderão ser adaptadas para o EaD.
zz Sugira a aplicação e o compartilhamento de boas
práticas no AVA utilizado, com base em planos
de aula, sequências didáticas e outras atividades, 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 poderão 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 modelos de EAD existentes na formação de professores. Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 286290, 2009.
• TORI, Romero. Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias
em ensino e aprendizagem. São Paulo: Artesanato Educacional LTDA, 2018.

1 2 3 4
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Pauta Formativa

Anos finais | ciências da natureza

1 2 3 4

1
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1 2 3 4

Pauta formativa 1

Pauta
Formativa

1

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, vamos identificar a
progressão das aprendizagens
focais dos anos finais em Ciências da

A importância
das evidências

Objetivo geral de aprendizagem
Desenvolver estratégias para coleta de evidências
de aprendizagem, potencializando as aprendizagens
focais de Ciências da Natureza nos anos finais.

Natureza (CN). Também vamos refletir
sobre como os Mapas de Foco podem
contribuir para a coleta de evidências
de aprendizagem que possibilitem
o planejamento de intervenções e a

Tempo sugerido

busca pelo nivelamento em CN.

Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Pauta formativa 1

Programação principal
Atividade
Atividade

Duração

Objetivos específicos

Resumo

1

Analisando evidências

30 minutos

Reconhecer a importância das evidências
para a construção do conhecimento
científico.

Os participantes estarão envolvidos em uma atividade
para reconhecer a importância das evidências para
a construção do conhecimento científico, para,
posteriormente, reconhecer a importância das evidências
de aprendizagem.

2

Evidências na sala de aula

50 minutos

Elaborar estratégias para coleta de
evidências nas aulas de Ciências.

Os cursistas deverão escolher uma aprendizagem focal
da unidade temática Vida e Evolução nos Mapas de Foco
de CN e planejar estratégias para coleta de evidências
de aprendizagem.

3

Planejando as intervenções

30 minutos

Elaborar propostas de intervenção
para aprendizagens focais da unidade
temática Vida e Evolução.

A partir da resolução de um estudo de caso, os
cursistas serão convidados a construir uma proposta
de intervenção para um objetivo de aprendizagem não
atingido.

4

Avaliação do encontro

10 minutos

Avaliar a formação e as aprendizagens
construídas.

Os participantes responderão a um questionário sobre a
condução e tópicos abordados durante a formação.
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Pauta formativa 1

Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, caso a formação aconteça no formato virtual, é possível utilizar a ferramenta virtual Padlet para criação
dos materiais sugeridos nas atividades 1 e 2. Acesse aqui um tutorial para o uso dessa ferramenta.
Também sugerimos a leitura dos Mapas de Foco de Ciências da Natureza e do Guia de uso dos Mapas de Foco.
Essas são leituras essenciais para a aplicação da pauta. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os conteúdos
desta pauta formativa, indicamos estes materiais: texto da USP sobre a Natureza da Ciência e texto da Nova
Escola sobre como ser um professor investigador.
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Pauta formativa 1 | Atividade 1

Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Analisando evidências

Tempo de duração: 30 minutos

acompanhe o seguinte
roteiro de atividades.

Objetivo:
• Reconhecer a importância das evidências para a construção do
conhecimento científico.

Material necessário:
• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Acesso à internet pelos participantes ou livros de Ciências.
• Cópia dos materiais para atividade em grupos ou disponibilização do
link em formato virtual ou folhas de papel e canetas para realizar os
registros: anexo 2 e anexo 3.
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Formador em ação
Esta atividade pode ser feita em pequenos grupos, presencialmente, e

o fato de elas se locomoverem pela água (célula animal?) ou possuírem

pode também ser realizada de forma individual, no formato on-line. Caso

cloroplastos (célula vegetal?). As orientações para você utilizar com os

faça a opção por grupos, considere até cinco participantes por equipe.

participantes e os materiais estão disponíveis também nos slides 7, 8 e
9 do PPT.

1 Para iniciar a atividade, lance uma pergunta disparadora aos

participantes e peça que levantem suas hipóteses: “Que tipo de ser
vivo são as Euglenas?” (slide 6 da apresentação de PPT da atividade
1, que também apresenta uma imagem e um vídeo das Euglenas). Dê
espaço para o diálogo e apresente suas hipóteses baseando-se na
observação da imagem e do vídeo.

3 Após a organização da tabela pelos grupos, inicie um debate,

solicitando aos grupos que acreditam que a Euglena é um animal que
apresentem suas ideias e, posteriormente, aos grupos que acreditam
que ela é um vegetal que argumentem a seu favor. No momento de
debate, os grupos poderão refutar os argumentos apresentando suas
evidências.

2 Explique aos participantes que agora eles vão organizar e analisar

evidências para tentar descobrir que tipo de ser vivo são as Euglenas.
Disponibilize os materiais (anexos 2 e 3) aos cursistas e os oriente que
deverão distribuir as informações dos cartões de evidências (slide 8 ou
anexo 2) nas colunas a que elas pertencem, conforme suas hipóteses.
Enquanto os participantes trabalham, é possível fazer intervenções,

4 Após o debate, os participantes poderão ter um tempo para

pesquisarem na internet sobre a classificação das Euglenas. As
Euglenas não são plantas nem animais. São classificadas como
protistas. O reino Protista inclui uma diversidade de seres vivos que não
podem ser classificados como plantas, animais ou fungos.

problematizando quando afirmarem que esses organismos são células
animais ou vegetais, retomando algumas evidências específicas, como
>>
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Pauta formativa 1 | Atividade 1

Formador em ação
5 Formador, se a maior parte dos cursistas forem biólogos e você

7 É possível finalizar com uma introdução ao tema da próxima atividade,

não achar viável essa discussão, sugerimos que a problematização seja

destacando que, assim como os cientistas se baseiam em evidências

em relação a como eles acham que seus alunos fariam a distribuição

para construir suas conclusões, os professores utilizam evidências para

das evidências. E na discussão, além de justificarem, terão de propor

identificar se os estudantes atingiram os objetivos de aprendizagem,

encaminhamentos para que os estudantes deem um salto em relação

embasando suas intervenções e a continuidade do seu planejamento. ≈

às suas concepções.

6 Você também poderá abrir um breve diálogo com os participantes

sobre a importância do levantamento de hipóteses, da análise de
evidências e da busca por informações disponíveis na construção do
conhecimento científico e no trabalho dos cientistas, destacando que
esses aspectos de natureza da Ciência podem ser trabalhados com os
estudantes como um caminho para alcançar as aprendizagens focais e
aproximá-los das práticas científicas.
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Pauta formativa 1 | Atividade 1

Atenção

Antes de
prosseguir...

Enfatize para os educadores que atividades envolvendo aspectos de natureza da Ciência podem ser utilizadas para
aprendizagens focais das três unidades temáticas de CN.

Certifique-se de que os participantes já tenham explorado os conteúdos dos Mapas de Foco. Na próxima atividade,
vamos utilizá-los para refletir sobre como coletar evidências de aprendizagem.
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Pauta formativa 1 | Atividade 2

Atividade 2
Evidências na sala de aula

Tempo de duração: 50 minutos

Objetivo:
• Elaborar estratégias para coleta de evidências nas aulas de Ciências.

Material necessário:
• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Mapas de Foco de CN.
• Cópia dos materiais para atividade em grupos ou disponibilização de
link em formato virtual ou folhas de papel e canetas para realizar os
registros: anexo 4.
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Formador em ação
Nesta atividade, os participantes vão elaborar estratégias para, em sala

coleta de evidências, ou seja, de avaliações (Como identificar que

de aula, realizar o levantamento de evidências de aprendizagem, com

eles sabem responder?), por exemplo, testes e provas, produção de

base nos Mapas de Foco. A atividade pode ser realizada em pequenos

texto, rubricas, desenvolvimento de projetos, escrita de relatórios,

grupos ou individualmente. Se for no formato on-line, indique a

experimentos, construção de modelos, produção de vídeos,

formação de pequenos grupos de trabalho, que se reunirão após a

construção de materiais de divulgação sobre temas sociocientíficos e

explicação da atividade. Para isso, recomendamos seguir os passos:

contemporâneos, entre outros, que fazem parte do ensino de Ciências.
E as evidências coletadas deverão nos indicar se o aluno atingiu o

1 Apresente aos participantes a seguinte questão: “Que tipos de

objetivo de aprendizagem e o resultado desejados.

evidência de aprendizagem podem ser coletados em nosso cotidiano
de sala de aula?” (slide 11 do PPT). Abra espaço para um breve diálogo
sobre esse assunto (máximo 10 minutos), mediando as discussões
em pequenos grupos e depois abrindo para um debate coletivo (ou,
ainda, sugerindo um tempo para que os participantes respondam
individualmente, realizem os registros e os compartilhem em seguida).

3 Peça aos participantes que tenham consigo uma cópia dos Mapas

de Foco para acessar durante as atividades. Apresente o slide 12 do PPT
ou utilize a página 51 do material dos Mapas de Foco. Os participantes
deverão analisar a progressão das aprendizagens focais nos anos finais
e responder à questão: “Como a coleta de evidências de aprendizagem
poderá favorecer esse processo de progressão?”. Peça aos grupos

2 É importante destacarmos que, para verificarmos se determinado

objetivo de aprendizagem foi atingido (O que quero que meus alunos
saibam responder?), vamos lançar mão de alguns instrumentos de

que debatam essa questão e registrem as principais ideias (em papel
ou mural virtual) e posteriormente apresentem a todos. Sugerimos um
tempo de 10 minutos para essa etapa.

>>
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Pauta formativa 1 | Atividade 2

Formador em ação
4 Enfatize com os participantes que a coleta de evidências ao longo

5 Com os Mapas de Foco em mãos, peça aos participantes que

da progressão dos anos finais poderá contribuir não apenas para

escolham uma aprendizagem focal da unidade temática Vida e Evolução.

identificar as aprendizagens dos objetos de conhecimento da área de

Faça a seguinte proposta: utilizando esse modelo de planejamento

CN, mas também para avaliar habilidades importantes da área, como

(anexo 4), vamos planejar estratégias de coleta de evidências para as

analisar e construir modelos, interpretar práticas experimentais e

aprendizagens focais de Vida e Evolução. Primeiramente, vamos nos

argumentar. Também podemos citar momentos de levantamento de

ater aos itens 1 e 2 do modelo de planejamento e a proposta poderá ser

conhecimentos prévios e de autoavaliação. Além de valores atitudinais,

realizada em grupos ou individualmente. O modelo do planejamento

como respeito e autocuidado, ações de preservação ambiental, por

está disponível no slide 13 do PPT, com um exemplo de aprendizagem

exemplo.

focal do 7º ano.

ATENÇÃO

De acordo com as orientações dos Mapas de
Foco, estamos considerando conhecimentos prévios como os
conhecimentos de base para dar continuidade às aprendizagens focais.
Esses conhecimentos estão elencados na aba à direita dos Mapas.

6 Sugerimos esse modelo preenchido baseado na aprendizagem

focal EF07CI07 (Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros
quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à
disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas
características à ﬂora e fauna específicas), indicada no slide 13 do PPT
(foco nos itens 1 e 2):
>>
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Pauta formativa 1 | Atividade 2

Formador em ação

1. O que quero que meus alunos
saibam responder?
• O que caracteriza um ecossistema?
(conhecimentos prévios)
• Quais são os ecossistemas presentes na
minha região?
• Quais são as principais características
dos ecossistemas da minha região?
• Como as políticas públicas da minha
cidade podem assegurar a preservação
desses ecossistemas?

2. Como identificar o que eles sabem responder?
• Roda de conversa e contextualização do tema: levantamento de conhecimentos prévios sobre o que caracteriza
um ecossistema e compartilhamento de pesquisas prévias sobre os ecossistemas locais → avaliação dos
registros e da participação → Avaliação diagnóstica.
• Projeto em grupos: cada grupo se tornará especialista em um tema específico sobre os ecossistemas locais:
fauna, flora, características físicas (quantidade de água, tipos de solo, temperatura, incidência de chuva e luz solar),
ações para preservação e políticas ambientais – unidades de conservação, cultura e comunidades locais, principais
espécies ameaçadas de extinção → rubricas, registros e produções dos grupos → Avaliação formativa.
• Fórum para apresentação dos conteúdos produzidos pelos grupos, debate sobre as características dos
ecossistemas locais e as ações e políticas públicas locais para preservação ambiental → produções dos grupos e
rubricas para participação/argumentação no debate e autoavaliação dos grupos → Avaliação formativa.

poderão identificar se as estratégias elencadas na coluna 2
7 Se achar pertinente, compartilhe o exemplo acima com os educadores,

correspondem a avaliações diagnósticas, formativas e somativas.

indicando que eles deverão escolher a aprendizagem focal e identificar

Sugerimos os 10 minutos restantes para essa etapa. Utilize o slide 14

pelo menos três questões para a coluna 1 e três caminhos para coleta de

do PPT para orientar os participantes.

evidências na coluna 2. Sugerimos até 20 minutos para essa etapa.
9 Formador, sugerimos que verifique se os participantes já têm
8 Após preencherem as colunas 1 e 2 do modelo de planejamento,

familiaridade com os três tipos de avaliação. Para saber mais sobre

convide-os a compartilhar suas ideias com ao menos outro grupo

avaliação, consulte o capítulo sobre essa temática no Mapas de Foco

ou outro participante, debatendo e buscando sugestões. Também

nas Redes- Guia para 2021 e 2022. ≈
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Antes de
prosseguir...

Formador, verifique se todos os participantes (em grupos ou individualmente) compartilharam seus registros e
receberam/deram feedbacks, interagindo e conhecendo outras propostas para diferentes aprendizagens focais.
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Atividade 3
Planejando intervenções

Tempo de duração: 30 minutos

Objetivo:
• Elaborar propostas de intervenção para aprendizagens focais da
unidade temática Vida e Evolução.

Material necessário:
• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Mapas de Foco nas Redes - Guia para 2021 e 2022, disponível aqui.
• Cópia do material para atividade ou disponibilização do link em
formato virtual: anexo 5.
• Anexo 4 (usado na atividade 2).
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Formador em ação
Para esta atividade, sugerimos que os participantes tenham em mãos o

para os participantes concluírem essa etapa. O slide 16 do PPT poderá

Guia de uso dos Mapas de Foco.

ser utilizado para essas etapas.

1 Explique aos participantes que, nesta atividade, vamos refletir

sobre como organizar intervenções após verificar evidências de
aprendizagem. Ou seja, vamos pensar sobre os itens 3 e 4 do modelo
de planejamento utilizado na atividade anterior (anexo 4).

4 Sobre o uso de rubricas de avaliação como citado no estudo de

caso, é possível destacar sua importância como instrumento de
verificação da aprendizagem e para mapear as evidências coletadas
de toda a turma. As rubricas apresentam de maneira clara o que é
esperado dos estudantes, com uma progressão, até atingir o nível

2 Disponibilize aos educadores o estudo de caso (anexo 5). Reserve 5

minutos para que os participantes realizem a leitura.

máximo de qualidade da produção proposta. Quando os estudantes
já estão cientes do que é esperado para atingir a qualidade máxima
da produção, conseguem planejar o caminho que deverão seguir para
atingi-la. Quando recebem o feedback a partir da rubrica, também

3 Após a leitura do estudo de caso, eles deverão responder à questão

podem visualizar o que faltou para atingir o que era esperado.

proposta ao final, apontando caminhos para intervenção a partir da
evidência de aprendizagem coletada. Eles poderão consultar o Guia de
uso dos Mapas de Foco, em que encontrarão sugestões de materiais
didáticos e possibilidades práticas para sala de aula relacionadas à
aprendizagem focal indicada no estudo de caso. Indique 15 minutos

5 As rubricas também são bons instrumentos de autoavaliação,

individual ou aos pares, incentivando os estudantes a dar e a
receber feedbacks, que devem ser realizados de maneira empática e
>>
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Formador em ação
construtiva. A pauta formativa “Foco no ensino por investigação” indica

8 Nos 5 minutos finais, utilize o slide 19 do PPT para concluir a

exemplos de rubrica de avaliação e de mapeamento de evidências de

formação, dialogando com os cursistas sobre como os Mapas de foco

aprendizagem.

e o Guia de uso dos Mapas de Foco podem contribuir para desenvolver
percursos de coleta de evidências de aprendizagem e propostas

6 Após a resolução do estudo de caso, os cursistas poderão

apresentar suas propostas para toda a turma. Utilize 5 minutos para
essa etapa.

de intervenção, que podem ser utilizadas buscando o nivelamento
das turmas e a possibilidade de desenvolver as aprendizagens
complementares após atingir as aprendizagens focais. No material dos
Mapas de Foco, as aprendizagens complementares estão descritas na
aba à direita. ≈

7 Sugerimos ainda, se tiver tempo disponível, os slides 17 e 18 do

PPT para debater com os cursistas alguns exemplos de dificuldades
que os estudantes poderão apresentar na unidade temática Vida
e Evolução. Permita que eles apresentem também suas ideias e
previsões sobre as dificuldades que os estudantes poderão apresentar
para desenvolver as AF elencadas nos Mapas de Foco e como é possível
coletar evidências para identificá-las, além de exemplos de possíveis
intervenções.
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Atenção

Estimule o diálogo e a parceria entre os participantes, enfatizando a importância de dar e receber feedbacks em
nosso trabalho docente.

35

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

ANOS FINAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 1 | É hora de avaliar!

É hora de avaliar!

Tempo de duração: 10 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por pessoa do formulário de avaliação do participante.
• 1 cópia para você do formulário de avaliação do formador.

Formador em ação
1 Finalize a formação (slide 20) conversando com os participantes

3 Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada

sobre os aprendizados que alcançaram e a importância de saber o

participante e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o

que fazer com as evidências de aprendizagem no replanejamento e na

preenchimento. Enquanto isso, que tal preencher a sua avaliação,

busca pelo nivelamento da turma.

formador?

2 Aproveite para sugerir materiais complementares de leitura

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

para aprofundamento como o texto da USP sobre a Natureza da

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

Ciência e o texto da Nova Escola sobre como ser um professor

próxima formação. ≈

investigador.
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Atenção

Dica

Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar os ajustes em sua próxima formação. Utilize um
formulário digital para fazer a avaliação caso a formação tenha ocorrido de forma remota.

Enquanto os participantes preenchem a avaliação, disponibilize o material complementar para consulta, para que
possam se aprofundar no tema da formação.
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Pauta
Formativa

2

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, vamos analisar uma
atividade de Ciências da Natureza
(CN) dos anos finais que explora

Foco no ensino
por investigação

o processo de investigação.

Objetivo geral de aprendizagem
Reconhecer a importância das atividades
investigativas em CN nos anos finais e desenvolver
estratégias de avaliação e mapeamento de evidências
de aprendizagem.

Vamos, também, refletir sobre a
importância de mapear evidências
de aprendizagem para diagnosticar
defasagens e pensar em estratégias
de planejamento para atender

Tempo sugerido

estudantes que precisam de
nivelamento.

Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade

Duração

Objetivos específicos

Resumo

1

Ensino de Ciências por
investigação

30 minutos

Levantar os conhecimentos prévios
sobre o ensino de Ciências por
investigação (EnCI).

Os participantes participarão de uma atividade para
registrar seus conhecimentos prévios sobre o EnCI
e como poderia ser utilizado para desenvolver uma
aprendizagem foco.

2

Atividades investigativas

40 minutos

Analisar uma atividade investigativa,
reconhecendo elementos do EnCI.

Os cursistas deverão analisar uma atividade
investigativa da unidade temática Matéria e Energia,
baseada em uma aprendizagem foco dos Mapas de
Foco e aplicada a uma turma fictícia, reconhecendo
características do EnCI.

3

Mapeando evidências de
aprendizagem

40 minutos

Analisar instrumentos e procedimentos
para o mapeamento de evidências de
aprendizagem.

A partir de um trecho de uma rubrica utilizada para
avaliar a turma fictícia e o mapeamento das evidências
de aprendizagem, os educadores refletirão sobre a
importância desse processo e como utilizar essas
ferramentas para estudantes que precisem de
nivelamento em CN.

4

Avaliação do encontro

10 minutos

Avaliar a formação e as aprendizagens
construídas.

Os participantes responderão a um questionário sobre a
condução e tópicos abordados durante a formação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
• Formador, caso a formação aconteça no formato virtual, é possível utilizar a ferramenta Jamboard para criação
de um painel interativo para incluir post-its como sugerido na atividade 1. Acesse aqui um tutorial para o uso
dessa ferramenta. Se a formação acontecer presencialmente, sugerimos a construção do painel interativo com
cartolinas ou papel kraft e post-its coloridos.
• Os anexos das atividades podem ser impressos, compartilhados virtualmente com os cursistas ou projetados
em tela.
• Também sugerimos que você realize a leitura dos Mapas de Foco de Ciências da Natureza, essa é uma leitura
essencial para a aplicação da pauta. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os conteúdos desta pauta
formativa, indicamos estes materiais: reportagem da Nova Escola sobre o Ensino de Ciências por Investigação e
o vídeo da USP Construindo Conhecimento Científico em Sala.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Ensino de Ciências

acompanhe o seguinte

por investigação

roteiro das atividades.

Tempo de duração: 30 minutos

Objetivo:
• Levantar os conhecimentos prévios sobre o ensino de Ciências por
investigação (EnCI).

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Painel interativo (de cartolina ou papel kraft) e post-its ou painel
interativo virtual.
• Acesso ao vídeo ou texto (páginas 57 a 59, tópico “O ensino por
investigação como abordagem didática”).
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Formador em ação
Esta atividade pode ter momentos de reflexão e registro

3 Para finalizar essa atividade, apresente aos participantes a

individualmente e de trocas e compartilhamento de ideias em

aprendizagem focal EF09CI01: Investigar as mudanças de estado

pequenos grupos. Também pode ser realizada no formato virtual.

físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo
de constituição submicroscópica. Questione-os: “Como poderíamos

1 Para iniciar a atividade, vamos convidar os participantes a

utilizar o EnCI para atingir essa aprendizagem focal?”. Acolha as

preencherem post-its e colocarem em um painel interativo e dividido

diferentes opiniões, destacando a importância das atividades

com três questões sobre o ensino de Ciências por investigação: “O que

investigativas na compreensão de fenômenos naturais, baseadas em

já sei? O que já coloquei em prática? O que preciso saber?”. Ou então,

experimentos, observações e uso de modelos, por exemplo. Utilize

compartilhar um link para esse mesmo painel em formato virtual (slide 6

os minutos finais para esse momento e o slide 8 do PPT poderá ser

do PPT da atividade 1). Reserve 10 minutos para esse momento.

projetado ou os cursistas poderão acessar o material dos Mapas de
Foco de CN. ≈

2 Depois que os cursistas preencherem e colarem os post-its explique

que agora vamos ver um vídeo sobre o EnCI. Se não for possível acessar
o vídeo, sugerimos a leitura das páginas 57 a 59, do tópico “O ensino por
investigação como abordagem didática”, desse texto. Após assistirem
ao vídeo ou realizarem a leitura, questione-os sobre o conteúdo do
material e se vão de encontro às suas ideias iniciais registradas nos
post-its. Sugerimos de 10 a 15 minutos para esse momento (slide 7)
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Atenção

Antes de
prosseguir...

Enfatize que as atividades investigativas são recursos importantes para o processo de letramento científico, um dos
principais objetivos do ensino de Ciências, descrito tanto na BNCC quanto no material dos Mapas de Foco.

Certifique-se de que os participantes compreenderam as principais características do EnCI. Na próxima atividade,
vamos analisar uma atividade investigativa à luz dessas premissas.
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Atividade 2
Atividades investigativas

Tempo de duração: 40 minutos

Objetivo:
• Analisar uma atividade investigativa, reconhecendo elementos
do EnCI.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Cópia dos materiais para atividades em grupos ou disponibilização
do link em formato virtual ou folhas de papel e canetas para realizar
os registros se as atividades forem projetadas: anexo 2 e anexo 3.
• Se possível, conexão à internet pelos cursistas para acessarem o
simulador indicado no anexo 2.
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Formador em ação
Nesta atividade, os participantes vão analisar uma atividade investigativa

3 Após esse momento de troca entre os cursistas, apresente a eles o

baseada em uma aprendizagem foco dos Mapas de Foco. A atividade

próximo documento (anexo 3), um checklist de características do EnCI

pode ser realizada em pequenos grupos ou individualmente. Se estiver

para analisarem a atividade.

realizando a atividade no formato on-line, você poderá indicar a formação
de pequenos grupos de trabalho, que se reunirão após a explicação da
atividade. Para isso, recomendamos seguir os passos abaixo:

4 Estimule-os a debaterem os critérios de análise da atividade

em grupos, buscando evidências para avaliar se os critérios estão
1 Entregue aos participantes cópias da atividade investigativa (anexo

2) ou compartilhe o arquivo digital. Solicite-lhes que leiam a atividade,

presentes retomando as etapas propostas na atividade. Reserve mais
15 minutos para essa etapa.

em grupos ou individualmente (slides 10 e 11). Sugerimos 15 minutos
para essa proposta.

5 Nos 10 minutos finais da atividade, proponha um diálogo coletivo,

abrindo espaço para ouvir as diferentes opiniões dos participantes, se
2 Estimule o diálogo entre os participantes, expondo suas opiniões

e percepções sobre a atividade apresentada. Se possível, solicitelhes que acessem o simulador indicado na atividade e explorem suas
interações. Você poderá intervir com questionamentos, como: “Vocês
consideram essa atividade como baseada no EnCI? Vocês utilizariam
essa atividade com suas turmas? Quais modificações vocês fariam?”.

identificaram os critérios analisados na atividade proposta e se esse foi
um caminho válido para caracterizar uma atividade baseada em EnCI. ≈
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Atenção

Antes de
prosseguir...

Tanto a BNCC quanto os Mapas de Foco destacam a importância das práticas científicas para o ensino de CN. Também
são importantes oportunidades de desenvolver o protagonismo dos estudantes, o trabalho colaborativo e a argumentação, além de ampliar o campo de possibilidades de atuação, contribuindo ao seu projeto de vida.

Formador, verifique se todos os participantes compreenderam as principais características de uma proposta baseada
em EnCI e sua importância para o desenvolvimento de aprendizagens focais.
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Atividade 3
Mapeando evidências

Tempo de duração: 40 minutos

de aprendizagem
Objetivo:
• Analisar instrumentos e procedimentos para o mapeamento de
evidências de aprendizagem.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Mapas de Foco de CN.
• Cópia dos materiais para atividade ou disponibilização do link em
formato virtual: anexo 4 e anexo 5.
• Papel e caneta para os registros.
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Formador em ação
Para esta atividade, sugerimos que os participantes tenham em mãos o
material dos Mapas de Foco de CN.

• A elaboração da rubrica acontece antes da realização das atividades,
juntamente ao planejamento da proposta. Pode ser elaborada
com a participação e a colaboração dos estudantes. Além de ter

1 Explique aos participantes que nessa atividade vamos analisar

o trecho de uma rubrica de avaliação construída pelo professor que
desenvolveu a atividade investigativa para o 9º ano. Disponibilize
o material do anexo 4 e solicite-lhes que leiam e comparem com a
atividade investigativa.

como desdobramento nortear o processo de autoavaliação e
autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos.
• O uso da pontuação contribui para interpretar esses dados como
evidências de aprendizagem. Pontuações além de 0 a 10, com
diferentes intervalos de possibilidades, contribuem para dar
feedbacks mais tranquilos aos estudantes, sem a intenção de
classificá-los, mas de identificarem que ainda não atingiram os
resultados esperados (mentalidade de crescimento).

2 Formador, sugerimos que faça alguns questionamentos enquanto

os cursistas comparam os materiais, como: “Vocês concordam
com os critérios da rubrica? Ela realmente contribui para avaliar

• Sabemos que o cotidiano docente é intenso e trabalhoso e seria
muito complicado o uso de rubricas diárias ou para cada objetivo de
aprendizagem. Os professores podem fazer esses documentos em

o desenvolvimento dessa aprendizagem foco? O que vocês

momentos pontuais do desenvolvimento da aprendizagem foco, sem

modificariam?” (slide 13). Sugerimos 15 minutos para esse momento.

seguir uma regra sobre a quantidade de instrumentos e quando utilizálos, sempre adequando à sua realidade e ao seu contexto de atuação.

3 Sugerimos também que você destaque algumas informações sobre

o uso das rubricas:
• Elas são importantes instrumentos para avaliar habilidades e para a
coleta de evidências de aprendizagem.

4 Após debaterem sobre o trecho da rubrica, apresente aos cursistas

o trecho da planilha de dados utilizada pelo professor (anexo 5) para
mapear as evidências de aprendizagem. Peça a eles que analisem o
>>
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Formador em ação
documento e identifiquem: “O objetivo do professor ao organizar

• identificação da aprendizagem foco a ser desenvolvida;

uma planilha? Por que utiliza cores diferentes? O que o professor

• construção de objetivos de aprendizagem (O que quero que meus

pôde concluir com esses dados, ou seja, como transformou-os em

alunos aprendam? O que quero que eles saibam fazer? Quais atitudes

evidências de aprendizagem? Reserve 15 minutos para esse momento.

quero estimular?);

Obs.: a organização da planilha por cores poderá facilitar a organização

• construção de estratégias para coleta de evidências de aprendizagem:

do professor, identificando os grupos de estudantes com as mesmas

levantamento de conhecimentos prévios, atividade investigativa,

dificuldades. Não deve ser compartilhada com os alunos para não

experimento, exploração de simulador, questões e debates em grupos;

estimular a classificação e a comparação entre eles.

• avaliação do processo e dos registros com o uso de rubricas;
• mapeamento dos dados e transformação em evidências: o que essas

5 Para os 10 minutos restantes, sugira aos participantes que

acessem os Mapas de Foco de CN e, a partir do trecho do mapeamento

evidências indicam sobre a aprendizagem da minha turma?;
• autoavaliação, feedbacks e estratégias de intervenção (retomada da

apresentado, pensem em uma sugestão de intervenção para essa

aprendizagem foco; retomada dos conhecimentos prévios; novas

turma, retomando a aprendizagem foco avaliada, os conhecimentos

estratégias de coleta de evidências; superação das dificuldades; início

prévios e as aprendizagens complementares (slide 14). Os participantes

de uma nova aprendizagem foco e/ou aprendizagem complementar).

que se sentirem à vontade poderão compartilhar a sugestão.
7 Lembrando que essa é uma sugestão de percurso. Cada docente
6 Se ainda tiverem tempo disponível, finalize a formação retomando

com os participantes o caminho possível percorrido pelo professor:

sabe de suas possibilidades e das dificuldades de suas turmas e de
sua realidade. Pretendemos sugerir possíveis caminhos para alcançar
as aprendizagens focais e realizar o nivelamento da turma quando

>>

>>
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Formador em ação
necessário. O maior objetivo é respeitar as diferenças e não deixar
nenhum estudante para trás.

8 Outra sugestão de finalização da formação é retomar o painel

interativo construído inicialmente, debatendo com os participantes
as suas hipóteses iniciais sobre o EnCI e se a formação contribuiu para
responder à pergunta “O que gostaria de saber?”.

9 Sugerimos, ainda, se tiver tempo disponível, os slides 15 e 16 do

PPT para debater com os cursistas alguns exemplos de dificuldades
que os estudantes poderão apresentar na unidade temática Matéria
e Energia. Permita que eles apresentem também as suas ideias e
previsões sobre as dificuldades que os estudantes poderão apresentar
para desenvolver as AF elencadas nos Mapas de Foco e como é possível
coletar evidências para identificá-las, além de exemplos de possíveis
intervenções. Os objetos de conhecimento dessa unidade temática
podem ser abstratos para os estudantes, e as propostas baseadas em
experimentação e no EnCI podem contribuir para a compreensão e a
interpretação de diferentes fenômenos naturais. ≈
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51

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

ANOS FINAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 2 | Atividade 3

Atenção

As rubricas de avaliação são importantes instrumentos de avaliação formativa. Nela, o foco é no desenvolvimento dos
estudantes, valorizando todo o seu percurso, proporcionando feedbacks e o acompanhamento das aprendizagens e
dando suporte ao replanejamento docente e às possíveis intervenções.
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 10 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por pessoa do formulário de avaliação do participante.
• 1 cópia para você do formulário de avaliação do formador.

Formador em ação
1 Finalize a formação conversando com os participantes sobre os

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

aprendizados que alcançaram e a importância do uso das rubricas para

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

avaliar o desenvolvimento das aprendizagens focais (slide 17).

isso, que tal preencher sua avaliação, formador?

2 Aproveite este momento para sugerir materiais complementares

4 Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado abaixo de

para aprofundamento como esta reportagem da Nova Escola sobre

8, pense nas estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a próxi-

o Ensino de Ciências por Investigação e o vídeo da USP Construindo

ma formação. ≈

Conhecimento Científico em Sala.
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Atenção

Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. Utilize um
formulário digital para fazer a avaliação caso a formação tenha ocorrido de forma remota.

Dica

Enquanto os participantes preenchem a avaliação, disponibilize o material complementar para consulta, para que
possam se aprofundar no tema da formação.
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Pauta
Formativa

3

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, vamos vivenciar e
planejar rotinas de pensamento,
refletindo sobre caminhos que

Rotinas de
pensamento
em Ciências

possam tornar a aprendizagem visível

Objetivo geral de aprendizagem
Identificar as principais características e os objetivos
das rotinas de pensamento e como aplicá-las no
desenvolvimento das aprendizagens focais de
Ciências da Natureza (CN) nos anos finais.

aos estudantes e aos professores,
além de ser uma estratégia que
poderá ajudar na metacognição e
na autoavaliação. Os participantes
também deverão refletir sobre como

Tempo sugerido

a avaliação pode ser realizada a partir
destes instrumentos: avaliação
diagnóstica, formativa e somativa.

Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade

Duração

Objetivos específicos

Resumo

1

Rotina do deslumbramento

30 minutos

Praticar uma rotina de pensamento para
iniciar a formação e identificar as suas
principais características.

Os participantes estarão envolvidos em uma rotina de
pensamento (RP) do deslumbramento para dar início à
temática da formação, além de identificarem as principais
características das RP.

2

Rotinas de pensamento
em CN

40 minutos

Planejar o uso de rotinas de
pensamento para o desenvolvimento de
aprendizagens focais de CN da unidade
temática Terra e Universo.

Os cursistas deverão planejar o uso de RP a partir de
uma aprendizagem foco de CN descrita nos Mapas de
Foco, identificando o como e quando utilizá-la e como
poderia contribuir para a avaliação.

3

Compartilhando as
produções

40 minutos

Compartilhar as produções da etapa
anterior, dar e receber feedbacks.

Os cursistas deverão compartilhar suas produções da
etapa anterior, dar e receber feedbacks, utilizando um
modelo de bate-papo de feedback.

4

Avaliação do encontro

10 minutos

Avaliar a formação e as aprendizagens
construídas.

Os participantes responderão a um questionário sobre a
condução e tópicos abordados durante a formação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, caso a formação aconteça no formato virtual, é possível utilizar a ferramenta virtual Padlet para criação
de painéis interativos para as rotinas de pensamento. Acesse aqui um tutorial para o uso dessa ferramenta.
Os anexos das atividades podem ser impressos, compartilhados virtualmente com os cursistas ou projetados
em tela. Também sugerimos que você realize a leitura dos Mapas de Foco de Ciências da Natureza. Essa é uma
leitura essencial para a aplicação da pauta. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os conteúdos dessa pauta
formativa, indicamos esses materiais: matéria da Nova Escola sobre como tornar a aprendizagem visível e vídeo do
pensador César Nunes falando sobre rotinas de pensamento.
Formador, verifique o tempo sugerido para cada atividade. Acreditamos que as propostas podem gerar
momentos valiosos de trocas e de debates, porém poderão exceder o tempo destinado à formação. Sugerimos o
gerenciamento do tempo com cuidado, acolhendo e dando espaço à voz dos participantes.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Rotina do deslumbramento

Tempo de duração: 30 minutos

siga o seguinte roteiro
das atividades:

Objetivo:
• Praticar uma rotina de pensamento para iniciar a formação e
identificar suas principais características.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
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Formador em ação
Esta atividade pode ter momentos individuais de reflexão e registro, e de

No campo de anotações do slide 6 do PPT, estão disponíveis algumas

trocas e compartilhamento de ideias em pequenos grupos. Também pode

informações sobre a imagem. Reserve 10 minutos para essa etapa.

ser realizada no formato virtual.
3 Após a troca de ideias entre os cursistas, questione-os: “Quando
1 Para iniciar a atividade, convide os cursistas a vivenciarem a rotina

essa rotina de pensamento (RP) pode ser utilizada em sala de aula?”.

do deslumbramento. Essa nomenclatura foi adotada por alguns autores

Acolha as diferentes opiniões da turma. A rotina do deslumbramento

brasileiros, a partir do projeto original da Universidade de Harvard –

pode ser utilizada no início de uma nova temática, por exemplo, para

nome original da rotina: “see-think-wonder”.

motivá-los. Ou ainda, para finalizar uma temática, incentivando-os a
buscar mais informações e se aprofundarem. Sugerimos 10 minutos

2 Apresente a imagem do slide 6 do PPT da atividade 1 e as perguntas,

para esse momento.

uma de cada vez, dando tempo para que os participantes apresentem
suas ideias individualmente e possam debater sobre o assunto à

4 Para os 10 minutos restantes da atividade, sugerimos apresentar

medida que as perguntas vão exigindo mais operações de pensamento.

as informações dos slides 7 e 8 do PPT, sempre mantendo um clima de

A imagem escolhida tem o objetivo de remeter à unidade temática

diálogo e acolhendo as dúvidas e as opiniões dos educadores. ≈

Terra e Universo e fazê-los pensar sobre a História da Ciência. Você
pode apresentar a imagem impressa também ou escolher outra
imagem que também cumpra esses objetivos, conforme sua realidade.
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Atenção

Antes de
prosseguir...

Formador, fique atento aos diferentes graus de conhecimento dos cursistas sobre as rotinas de pensamento, incentivando o diálogo, acolhendo as dúvidas e valorizando as experiências já vividas com o uso das RP.

Certifique-se de que os participantes compreenderam as principais características das rotinas de pensamento.
Na próxima atividade, vamos escolher algumas delas à luz das aprendizagens focais da unidade temática Terra e
Universo.
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Atividade 2
Rotinas de pensamento

Tempo de duração: 40 minutos

em CN
Objetivo:
• Planejar o uso de rotinas de pensamento para o desenvolvimento de
aprendizagens focais de CN da unidade temática Terra e Universo.

Material necessário:
• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Cópia dos materiais para atividades em grupos ou disponibilização
do link em formato virtual ou folhas de papel e canetas para realizar
os registros se as atividades forem projetadas: anexo 2 e anexo 3.
• Mapas de Foco de CN.
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Formador em ação
Nesta atividade, os participantes vão planejar o uso de rotinas de

um ou mais objetivos de aprendizagem dessas aprendizagens e indicar

pensamento para o desenvolvimento de um ou mais objetivos de

a(s) rotina(s) de pensamento que poderiam aplicar para desenvolvê-lo(s).

aprendizagem de uma aprendizagem foco. A atividade pode ser realizada
em pequenos grupos ou individualmente. Se estiver realizando a atividade
no formato on-line, você poderá indicar a formação de pequenos grupos
de trabalho, que se reunirão após a explicação da atividade. Para isso,
recomendamos seguir os passos abaixo:

1 Entregue aos participantes cópias das orientações sobre alguns

3 Formador, você também poderá indicar as aprendizagens focais da

unidade temática Terra e Universo, de acordo com a flexibilização do
currículo local.

4 Os participantes deverão utilizar o modelo de planejamento

exemplos de rotinas de pensamento (anexo 2) ou compartilhe o arquivo

sugerido (anexo 3) indicando: a turma; a aprendizagem escolhida; o

digital. Solicite que os cursistas leiam as orientações, em grupos ou

objetivo de aprendizagem; a rotina de pensamento; como, quando e

individualmente. Indicamos 15 minutos para essa proposta. Estimule

para que será utilizada; se vai apoiar ou ser utilizada como avaliação,

o diálogo nos grupos ou entre pares sobre as possíveis dúvidas que

sendo avaliação diagnóstica, formativa ou somativa (slide 11). Reserve

surgirem ao longo da leitura (slide 10).

25 minutos para essa etapa.

2 Após a leitura sobre as rotinas de pensamento, oriente os

5 Enquanto os cursistas realizam a proposta, sugerimos que converse

participantes a escolherem uma aprendizagem foco de Ciências no

com os grupos, tire dúvidas e faça questionamentos sobre o que eles

material dos Mapas de Foco, da unidade temática Terra e Universo.

estão produzindo, com acolhimento e ouvindo a todos.

Posteriormente, em grupos ou individualmente, eles deverão escolher
>>
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Formador em ação
Veja a seguir um exemplo preenchido do planejamento sugerido, caso ache interessante
compartilhar com os educadores: ≈
Turma: 6o ano

AF: EF06CI14

Objetivo(s) de aprendizagem:
Reconhecer o movimento de rotação da Terra como a causa do fenômeno do
dia e da noite.

Rotina(s) de pensamento:

Pense-duvide-explore

Como será utilizada?
A partir da leitura de uma lenda indígena sobre o dia e a noite.

O que você sabe sobre esse assunto?
Quais são suas dúvidas sobre esse assunto?
O que você quer explorar sobre esse assunto?

Quando será utilizada?

Para que será utilizada?

Na introdução à temática: movimento de
rotação da Terra, dia e noite.

Levantar conhecimentos cotidianos e conhecimentos prévios.
Valorizar diferentes culturas.
Reconhecer explicações alternativas ao conhecimento científico sobre
fenômenos naturais.

Vai apoiar ou ser usada como avaliação (diagnóstica/formativa/somativa?
Vai ser usada como avaliação diagnóstica.
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Atenção

Antes de
prosseguir...

Nesta atividade, apresentamos alguns exemplos de rotinas de pensamento, mas há muitas outras, todas desenvolvidas pelo Projeto Zero da Universidade de Harvard. Aqui você encontra exemplos de RP que podem ser utilizados
para analisar objetos ou sistemas, por exemplo.

Formador, fique atento se todos os participantes ou grupos construíram seus planejamentos e compreenderam os
objetivos das rotinas de pensamento indicadas.
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Atividade 3
Compartilhando as produções

Tempo de duração: 40 minutos

Objetivo:
• Compartilhar as produções da etapa anterior, dar e receber
feedbacks.

Material necessário:
• Apresentação de PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Mapas de Foco de CN.
• Cópia dos materiais para atividade ou disponibilização do link em
formato virtual: utilizar os slides 13 e 14 do PPT, papel e caneta para
os registros.
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Formador em ação
Para esta atividade, sugerimos que os participantes tenham em mãos o

modelo DPO e usando uma estrutura para escrevê-los, como sugerida

material dos Mapas de Foco de CN.

no slide 14 do PPT.

1 Explique aos participantes que, nesta atividade, vamos compartilhar

as produções da atividade anterior. A depender se a proposta anterior
ocorreu individualmente ou em pequenos grupos, os educadores vão
trocar suas produções entre eles e seguir um modelo para dar e receber
feedbacks. O modelo para orientações e para escrever o feedback pode

4 Formador, oriente-os sobre o preenchimento: na estrutura

sugerida, quem vai receber o feedback escreve seu nome e os objetivos
do feedback. Já quem está dando o feedback vai anotar na estrutura
central do modelo, indicando os pontos positivos, as reflexões e as
sugestões. Sugerimos 15 minutos para essa etapa.

ser acessado nos slides 13 e 14 do PPT.

2 Primeiramente, oriente-os sobre o modelo DPO. Explique que ele

indica um percurso gentil e respeitoso para construir um feedback,
destacando os pontos positivos do que está sendo analisado, sugerindo
algumas reflexões e oferecendo boas sugestões. Compartilhe o
material com os cursistas ou utilize o slide 13 do PPT.

3 Cada grupo ou integrante vai receber uma produção de outro grupo

para analisar e organizar um feedback, seguindo as orientações do

5 Após as análises, o feedback é entregue a quem realizou a produção,

que deverá ter um tempo para ler e tirar alguma dúvida com quem
escreveu. Realize a mediação de todos esses momentos, sempre
estimulando o diálogo, o respeito e destacando a importância de dar e
receber feedbacks. O trabalho realizado em parceria com nossos pares
torna o processo mais leve e traz qualidade às produções.

>>
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Formador em ação
6 Após o tempo de leitura, os participantes deverão registrar no

8 Sugerimos, ainda, se tiver tempo disponível, os slides 16 e 17 do PPT

espaço “Depois de receber esse feedback irei…”, em que vão registrar

para debater com os cursistas alguns exemplos de dificuldades que os

possíveis sugestões que acharem interessantes de incluir em suas

estudantes poderão apresentar na unidade temática Terra e Universo.

produções. Para essas etapas, sugerimos o tempo de 15 minutos.

Permita que eles apresentem também suas ideias e previsões sobre as
dificuldades dos estudantes no trabalho com as aprendizagens focais

7 Para os 10 minutos restantes, os educadores vivenciarão mais

uma rotina de pensamento: escrevendo uma manchete. Apresente
a pergunta: “Se você fosse escrever uma manchete para divulgar o
aspecto mais relevante dessa formação que deveria ser lembrado,
qual seria?” e abra espaço para que os cursistas compartilhem suas
ideias (slide 15). Tente conectar as ideias centrais dessas manchetes,
revisando o que foi abordado nessa formação e sistematizando os
conhecimentos construídos.

elencadas nos Mapas de Foco e como é possível coletar evidências para
identificá-las, além de exemplos de possíveis intervenções. As rotinas
de pensamento podem ser importantes aliadas também no processo
de recuperação das aprendizagens, permitindo a organização e a
visualização do pensamento, a análise e a interpretação dos fenômenos
envolvidos na dinâmica da Terra e do Universo. ≈
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Atenção

É importante destacar a versatilidade das rotinas de pensamento. Podem ser utilizadas em diferentes áreas do conhecimento e faixas etárias, no ensino remoto ou no ensino presencial, no início, durante ou ao final de um percurso pedagógico, para apoiar ou ser utilizada como avaliação. Enfim, são muitas possibilidades que podem adequarse aos diferentes contextos e realidades educacionais.
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 10 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por pessoa do formulário de avaliação do participante.
• 1 cópia para você do formulário de avaliação do formador.

Formador em ação
1 Finalize a formação conversando com os participantes sobre os

aprendizados que alcançaram e as possibilidades de uso das rotinas

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

de pensamento em seus diferentes contextos e realidades (slide 18).

e disponibilize entre 5 e 10 minutos para o preenchimento. Enquanto
isso, que tal preencher sua avaliação, formador?

2 Aproveite este momento para sugerir materiais complementares

para aprofundamento como esta matéria da Nova Escola sobre como

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

tornar a aprendizagem visível e este vídeo do pensador César Nunes

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

falando sobre rotinas de pensamento.

próxima formação. ≈
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Atenção

Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. Utilize um
formulário digital para fazer a avaliação caso a formação tenha ocorrido de forma remota.

Dica

Enquanto os participantes preenchem a avaliação, disponibilize o material complementar para consulta, para que
possam se aprofundar no tema da formação.
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Pauta
Formativa

4

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, vamos discutir
sobre sequências didáticas, seus
elementos centrais e como elas

Sequências
didáticas
em CN

podem ter momentos de avaliação

Objetivo geral de aprendizagem
Reconhecer os elementos centrais de uma sequência
didática e como as avaliações que ocorrem ao
longo dela permitem a coleta de evidências de
aprendizagem, colaborando com o planejamento de
intervenções para nivelamento.

em prol do combate à defasagem dos
estudantes. Também vamos aprender
sobre a construção de rubricas
para avaliação e autoavaliação,
identificando recursos digitais
que podem ser utilizados nesses

Tempo sugerido

momentos de coleta de evidências.

Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade

Duração

Objetivos específicos

Resumo

1

O que é uma sequência
didática?

20 minutos

Compartilhar os conhecimentos prévios
sobre sequências didáticas.

Os participantes terão um momento inicial para
compartilharem seus conhecimentos prévios sobre o que
caracteriza as sequências didáticas.

2

Analisando uma sequência
didática

45 minutos

Analisar uma sequência didática baseada
em temas contemporâneos transversais.

Os cursistas deverão analisar uma sequência didática
baseada em um tema contemporâneo transversal,
identificando seus elementos principais.

3

Focando na avaliação

45 minutos

Identificar momentos da sequência
didática que permitam a avaliação e a
coleta de evidências de aprendizagem,
além de recursos digitais que podem ser
aplicados nesse processo.

Os cursistas deverão retomar as sequências didáticas
analisadas e construir pelo menos um recurso de
avaliação e de autoavaliação, além da possibilidade de
utilizar um recurso digital para esse processo.

4

Avaliação do encontro

10 minutos

Avaliar a formação e as aprendizagens
construídas.

Os participantes responderão a um questionário sobre a
condução e tópicos abordados durante a formação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, é possível utilizar o recurso digital Mentimeter para criar um momento de interação inicial como
proposto na atividade 1. Sugerimos uma nuvem de palavras, por exemplo. Acesse aqui um tutorial para o uso
desse recurso.
Os anexos das atividades podem ser impressos, compartilhados virtualmente com os cursistas ou projetados
em tela.
Também sugerimos que você realize a leitura dos Mapas de Foco de Ciências da Natureza. Essa é uma
leitura essencial para a aplicação da pauta. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os conteúdos dessa
pauta formativa, indicamos esses materiais: matéria Como organizar sequências didáticas da Nova Escola,
vídeo Avaliação: estratégias para ambientes virtuais, o trecho do guia que trata de avaliação e os Temas
contemporâneos transversais da BNCC.
Formador, verifique o tempo sugerido para cada atividade desta pauta. Acreditamos que as atividades podem
gerar momentos valiosos de trocas e de debates, porém poderão exceder o tempo destinado à formação.
Sugerimos o gerenciamento do tempo com cuidado, acolhendo e dando espaço à voz dos cursistas.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

O que é uma sequência

acompanhe o seguinte

didática?

roteiro das atividades.

Tempo de duração: 20 minutos

Objetivo:
• Compartilhar os conhecimentos prévios sobre sequências didáticas.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Recurso digital para interação, caso seja sua escolha ou o encontro
aconteça de maneira remota: Mentimeter. Sugerimos uma nuvem
de palavras, por exemplo. Acesse aqui um tutorial para o uso desse
recurso.
• Lousa e giz/caneta ou cartaz e caneta para registro coletivo.
• Papel e caneta para registros.
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Formador em ação
Esta atividade sugere momentos de reflexão individual e de trocas e

3 Por fim, peça aos pares que compartilhem o que debateram com

compartilhamento de ideias em pares e, posteriormente, com todo o

todo o grupo. Sugerimos que palavras-chave apresentadas pelos

grupo. Também pode ser realizada de maneira remota, no formato de

participantes nesse momento sejam registradas em uma lousa ou

nuvem de palavras, por exemplo.

um cartaz, por exemplo. Ou, ainda, que um dos participantes seja
responsável por realizar esses registros.

1 Para iniciar a atividade, convide os educadores a pensarem sobre

o que é uma sequência didática. Primeiramente, eles deverão refletir
individualmente em uma resposta, fechando os olhos e imaginando
uma definição (slide 6 do PPT da atividade 1).

4 Essas palavras-chave podem ser retomadas ao final da formação,

comparando as definições iniciais ao que foi visto ao longo dela. É
importante destacar alguns elementos essenciais que estão envolvidos
em uma sequência didática: temas ou objetos de conhecimento,

2 Em seguida, os participantes deverão encontrar um par e

conhecimentos prévios, objetivos ou expectativas de aprendizagem,

compartilhar as suas respostas para a pergunta, debatendo pontos em

o que e como ensinar, estratégias e atividades alinhadas aos objetivos,

comum e divergentes. Reserve alguns minutos para esse momento,

etapas, tempo de duração, acompanhamento das aprendizagens,

atento ao tempo total disponível para a atividade.

explicitação e coleta de evidências das aprendizagens, organização,
flexibilização e avaliação. ≈
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Atenção

Antes de
prosseguir...

Formador, fique atento aos diferentes graus de conhecimento dos participantes sobre sequências didáticas, incentivando o diálogo, acolhendo as dúvidas e valorizando as experiências já vividas com o uso de sequências didáticas.

Para a próxima atividade, vamos propor uma definição de sequências didáticas. Oriente os participantes dizendo que
é um exemplo de definição, que outros podem ser encontrados na literatura da área e que as contribuições a partir de
experiências reais são bem-vindas.
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Atividade 2
Analisando uma

Tempo de duração: 45 minutos

sequência didática
Objetivo:
• Analisar uma sequência didática baseada em temas contemporâneos
transversais.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador
• Cópia da sequência didática que será analisada ou disponibilização
do link em formato virtual: O estudo do consumo de energia elétrica.
• Mapas de Foco de CN.
• Lousa e giz/caneta ou cartaz e caneta para registro coletivo ou
documento em formato virtual (Word ou Google Docs).
• Papel e caneta para registros.
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Formador em ação
Nesta atividade, vamos apresentar algumas definições sobre sequ-

3 Para os passos 1 e 2, sugerimos um tempo de até 10 minutos.

ências didáticas e os temas contemporâneos transversais. Os participantes vão relacionar essas definições ao que encontramos nos Mapas
de Foco. Também vamos propor a análise de uma sequência didática,

4 Utilizando o slide 9 ou o próprio material dos Mapas de Foco,

em que os participantes deverão identificar os principais elementos

sugerimos que coletivamente os participantes indiquem os

que compõem uma sequência didática. As discussões iniciais podem

elementos ali presentes que podem ser norteadores para a

ocorrer de maneira coletiva e a análise das sequências didáticas, indivi-

construção de sequências didáticas e como podem contribuir para

dualmente ou em pequenos grupos de trabalho. Se estiver realizando a

esse processo. Formador, você poderá registrar as sugestões dos

atividade no formato on-line, você poderá indicar a formação de peque-

participantes em uma lousa ou um cartaz ou, ainda, documento

nos grupos de trabalho, que se reunirão após a explicação da atividade.

virtual, deixando disponível para que todos visualizem. Sugerimos 10

Para isso, recomendamos seguir os passos a seguir.

minutos para esse momento.

1 Apresente a definição de sequências didáticas (slide 8) e debata

5 Todos os elementos dos Mapas de Foco podem ser utilizados

com os educadores se eles concordam com a definição e o que

para nortear a construção de uma sequência didática. Por exemplo,

acrescentariam.

os objetivos de aprendizagem indicam o que pretendemos alcançar
ao final de uma sequência didática; a progressão das aprendizagens

2 Apresente as características das sequências didáticas descritas

focais indicam um caminho a percorrer; as competências gerais e

no slide 9 do PPT. Pergunte aos participantes se eles concordam com

específicas também podem direcionar atividades para contribuir com

essas características e quais outras eles poderiam elencar.

o seu desenvolvimento; os conhecimentos prévios podem indicar
>>
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Formador em ação
um caminho para uma sondagem inicial; os comentários fornecem
sugestões do que incluir nas sequências didáticas.

8 Para os 15 minutos finais, solicite-lhes que analisem uma sequência

didática, elencando quais são seus elementos centrais (slide 13). A
proposta pode ser realizada em pequenos grupos. A sequência didática

6 No slide 11 do PPT, encontramos uma breve descrição sobre os

sugerida está disponível aqui.

temas contemporâneos transversais. Apresente-o aos cursistas e
questione-os sobre o que pensam a respeito da importância desses

9 Oriente os educadores enquanto realizam a proposta. Eles poderão

temas. No slide 12, encontramos novamente a aprendizagem foco

identificar elementos na sequência didática, como definição do tema,

da etapa anterior. Peça aos participantes que pensem em quais

sondagem inicial, conteúdos ou objetos de conhecimento, objetivos,

temas contemporâneos transversais podem ser trabalhados nessa

estratégias e recursos, etapas, organização da turma (pares, grupos,

aprendizagem foco. Sugerimos mais 10 minutos para esse momento.

individualmente, coletivo) e avaliação. Se ainda tiver tempo disponível,
os grupos poderão apresentar os elementos que foram identificados. ≈

7 Os participantes poderão sugerir temas como o consumo

consciente de energia elétrica, sustentabilidade, fontes renováveis de
energia, desigualdades no acesso à energia elétrica e impactos sociais,
econômicos, culturais e ambientais na construção de usinas de energia.
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Atenção

Antes de
prosseguir...

As sequências didáticas podem apresentar propostas para flexibilização, a depender da diversidade encontrada no
contexto da sala de aula, com propostas que possam incluir todos os estudantes e que eles possam superar as dificuldades. Também destacamos que mudanças e ajustes são necessários ao longo da aplicação de uma sequência
didática, mais um ponto de flexibilização desse tipo de proposta.

Formador, fique atento se todos os participantes ou grupos identificaram os principais elementos que estão
presentes em uma sequência didática.
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Atividade 3
Focando na avaliação

Tempo de duração: 45 minutos

Objetivo:
• Identificar momentos da sequência didática que permitam a
avaliação e a coleta de evidências de aprendizagem, além de
recursos digitais que podem ser aplicados nesse processo.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Cópia da sequência didática que será analisada ou disponibilização
do link em formato virtual: O estudo do consumo de energia
elétrica.
• Cópia dos materiais para atividade ou disponibilização do link em
formato virtual: anexo 2 e anexo 3.
• Papel e caneta para os registros.
• Acesso à internet.
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Formador em ação
Para esta atividade, sugerimos que os participantes retomem a

desses, eles poderão sugerir outros recursos que já conheçam e já

sequência didática analisada na atividade anterior. As propostas podem

tenham utilizado.

ser feitas individualmente ou em pequenos grupos.
3 Também será relevante que os participantes indiquem se as
1 Explique aos cursistas que, nesta atividade, vamos sugerir formas

avaliações sugeridas são diagnósticas, formativas e somativas.

de avaliação para as etapas da sequência didática analisada na atividade
2. Em grupos ou individualmente, os cursistas vão escolher duas etapas
da sequência didática para sugerir formas de avaliar e coletar evidências

4 Para as etapas 1 e 2, sugerimos 20 minutos. Após essas etapas,

de aprendizagem. Eles poderão usar esse modelo (anexo 2), impresso

os participantes poderão apresentar aos demais suas propostas de

ou indicado no slide 15.

avaliação e os recursos digitais que poderiam ser utilizados. Esperase que eles identifiquem que os mesmos recursos digitais podem ser
utilizados para avaliar diferentes etapas de uma sequência didática. A

2 Acessando essa lista de sugestões (anexo 3), os cursistas poderão

seguir, sugerimos um exemplo do que poderia ser planejado:

escolher recursos digitais para serem utilizados nessas avaliações e
para coletar as evidências de aprendizagem. Para acessar os recursos
e os tutoriais, os participantes precisam de acesso à internet. Além

>>
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Formador em ação

Etapa

Exploração – 1ª etapa
Pergunta: Todos os lugares consomem a mesma quantidade de energia?

Tipo de evidência

Mural interativo

Recurso digital

Padlet

O que pode ser feito com base
na análise dessas evidências?

A partir das respostas, poderemos observar se os estudantes conseguem diferenciar o consumo de energia em
diferentes locais e, caso isso não seja percebido, sabemos que o tema precisa ser mais bem trabalhado com os
estudantes. Portanto, será necessário rever o planejamento. Uma dica é buscar conhecimentos prévios nos Mapas
de Foco, para criar a base necessária para esta aprendizagem.

6 Os participantes poderão citar que esses recursos digitais facilitam
5 Após o tempo para compartilhamento das propostas, sugerimos a

os registros e a coletas de evidências, permitindo analisar com mais

seguinte questão: “Como a coleta de evidências de aprendizagem com

detalhes as aprendizagens dos estudantes. Essas evidências podem

o uso desses recursos pode favorecer as ações de nivelamento das

ser mapeadas com o apoio de planilhas, por exemplo, verificando os

turmas?” (slide 16). Os participantes poderão apresentar suas ideias

estudantes que não atingiram os objetivos de aprendizagem e os que

sobre a questão, identificando as contribuições desses recursos para

já atingiram. Após esse processo, é possível organizar as ações de

ações de nivelamento. Sugerimos o período de 15 minutos.

nivelamento, verificando a necessidade da retomada de aprendizagens
>>
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Formador em ação

de conhecimentos prévios, de aprendizagens focais e o avanço com as
aprendizagens complementares. Resgate com os participantes o papel
dos Mapas de Foco ao longo desse processo.

7 Para os 10 minutos finais, sugira uma rotina de pensamento (slide

17) em que os participantes vão refletir sobre o que eles pensavam
sobre sequências didáticas antes da formação e o que pensam agora
após a formação. Os registros da atividade 1 também podem ser
retomados e debatidos nesse momento para sistematizar o que foi
construído. ≈
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Atenção

É importante resgatar o papel dos currículos locais e dos Mapas de Foco como norteadores para a construção de
sequências didáticas e, além disso, a importância de as avaliações ocorrerem ao longo de todas as sequências didáticas, como indicadoras de replanejamento e de nivelamento das aprendizagens.
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 10 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por pessoa do formulário de avaliação do participante.
• 1 cópia para você do formulário de avaliação do formador.

Formador em ação
1 Finalize a formação conversando com os participantes sobre

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

os aprendizados que alcançaram e as possibilidades de uso das

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

sequências didáticas em seus diferentes contextos e realidades

isso, que tal preencher sua avaliação, formador?

(slide 18).
4 Em qualquer critério em que a maior parte tenha ficado abaixo
2 Aproveite o momento para indicar materiais complementares

de aprofundamento como esta matéria sobre como organizar
sequências didáticas da Nova Escola e este vídeo com estratégias de
avaliação com recursos digitais.

de 8, pense nas estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a
próxima formação. ≈
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Atenção

Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação. Utilize um
formulário digital para fazer a avaliação caso a formação tenha ocorrido de forma remota.

Dica

Enquanto os participantes preenchem a avaliação, disponibilize o material complementar para consulta, para que
possam se aprofundar no tema da formação.
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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.

