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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 cumprir

Em resposta a esse árduo momento, e antecipando

de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e

a meta 7 do Plano Nacional de Educação. Contudo, o

os impactos que o cenário criado pela pandemia po-

desenvolvimento previstos no ano letivo anterior”

contexto atual também implica um desafio de tempo

deria ocasionar, o Conselho Nacional de Educação

(art. 4º, parágrafo 1º, pg. 2).

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 e

previsto na Resolução CNE. Acreditamos que saber

Fundação Lemann e Imaginable Futures – idealizou,

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 guia

o Mapas de Foco na Escola – Do planejamento peda-

para escolhas de apoio e reforço escolar a fim de

gógico à formação docente, para apoiar o avanço das

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 um

ter sido acentuadas durante o isolamento social.

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências da
Natureza

Ciências
Humanas

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

O Mapas de Foco na Escola – Do planejamento pedagó-

escolas e demais instituições realizarem a flexibiliza-

gico à formação docente é um material de referência

ção curricular, a curadoria ou produção de materiais

para coordenadores pedagógicos estruturarem e

didáticos, a elaboração de avaliações diagnósticas e

realizarem encontros formativos com sua equipe

formativas, bem como a formação docente continua-

de professores, ofertando trilhas compostas por

da no cenário da retomada presencial pós-pandemia.

um conjunto de pautas formativas organizadas por

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 dos docentes,
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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
orientações trazidas pela Base Nacional Comum de

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;

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

Percursos
Formativos

AI
Anos
Iniciais

Mapas
de Foco
AF
Anos
Finais

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
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MATEMÁTICA

Estrutura do
Mapas de Foco na Escola
do planejamento pedagógico
à formação docente
NA PRÁTICA
CIÊNCIAS HUMANAS | ANOS INICIAIS

AI
Anos
Iniciais

1 Avaliação nos anos iniciais:

processos para a aprendizagem

2 Avaliação nos anos iniciais:

intervenção e planejamento

3 Análise de erros e produção
de rubrica

4 Prova: finalidade e formatos

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
proporcione um momento
de acolhimento.

individuais, peça a outro participante que

14 Circule pela sala

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.

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

lo na leitura dos textos e na realização da
atividade.

com os educadores.

13 Entre uma atividade e

se sente com ele, para que possa auxiliá-

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

12

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

AO TÉRMINO DA FORMAÇÃO
A finalização deve ser cuidadosa para que os participantes retomem pontos essenciais da formação, saibam o
que vai acontecer na próxima etapa (se ela existir), avaliem a própria aprendizagem e deem a você elementos para

ESTEJA PRESENTE.

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.

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.”

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:
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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 INICIAIS | MATEMÁTICA

1 2 3 4

1
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Pauta formativa 1

Pauta
Formativa

1

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, o foco é promover
espaços de reflexão e discussão
sobre a avaliação como um processo

Avaliação nos
anos iniciais:
processos para a
aprendizagem

educacional para aprendizagem
que envolva momentos de coleta,
organização, interpretação e
análise de dados para tomada
de decisão. Também, analisar

Objetivos gerais de aprendizagem
• Compreender e identificar que um processo
avaliativo envolve a coleta de informações,
organização, interpretação e análise de dados
para tomada de decisão.
• Compreender diferentes abordagens e
instrumentos avaliativos em função de seus
usos no contexto das práticas pedagógicas em
sala de aula e suas contribuições no processo
de ensino e aprendizagem.

diferentes instrumentos avaliativos
para a compreensão de suas
intencionalidades e finalidades.

Tempo sugerido
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

Acolhimento, apresentação da pauta e
objetivos do encontro

5 minutos

2

Aquecimento
para o tema

10 minutos

Levantar os conhecimentos prévios dos participantes
sobre o que é avaliar.

Discussão e levantamento dos saberes dos participantes sobre
a avaliação, por meio da construção de um mapa de ideias.

3

Identificando
processos avaliativos
na ação da sala
de aula

30 minutos

Analisar um relato de prática e identificar os seguintes
processos avaliativos: coleta de informações, organização dos dados, análise e tomada de decisão para disponibilizar novos processos de ensino e aprendizagem,
visando ao nivelamento dos alunos com defasagem.

Discussões relacionadas a processos avaliativos aplicados
na ação pedagógica em sala de aula, desencadeadas a partir
da análise de um relato de prática escrito por uma professora
(fictícia) em uma sala do 3º ano do Ensino Fundamental.

4

Instrumentos de
avaliação e suas
finalidades

1 hora

Analisar e discutir diferentes instrumentos para identificar suas finalidades.

Leitura, análise e discussão de diferentes instrumentos
avaliativos a fim de levantar suas intencionalidades e finalidades
no processo de ensino e aprendizagem.

5

Fechamento do
percurso formativo

10 minutos

Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da
retomada do processo formativo vivenciado.

Processo de retomada dos temas, discussões e registros
produzidos durante a formação para promover alinhamentos
e sistematização dos conhecimentos e das aprendizagens dos
participantes. Momento também de avaliação do encontro.

6

Avaliação da
formação

5 minutos

Avaliar o processo formativo.

Avaliação dos participantes, a fim de que estes expressem suas
aprendizagens e a maneira como a prática contribuiu para sua
formação profissional e práticas pedagógicas para ações em sala
de aulas voltadas à avaliação escolar.

1

Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.

Resumo

Acolher os participantes e suas expectativas para o
encontro formativo.

Compreender de que forma identificar as finalidades de
diferentes instrumentos avaliativos contribui para um
ensino e uma aprendizagem significativos.

Recepção dos participantes e apresentação dos momentos e
dos objetivos do encontro.
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Pauta formativa 1

Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, é fundamental sua preparação para a formação: ler e estudar toda a pauta formativa e acessar com
antecedência os materiais (anexos, referências e apresentação) são ações fundamentais para preparar e
conduzir a formação. A leitura atenta das atividades tem como objetivo compreender suas intencionalidades e
identificar as articulações entre um momento e outro, permitindo construir relações, contribuindo dessa forma
para a construção de sentido entre a temática e os participantes no encontro.
Referências:
• Explorando problemas no painel de soluções, de Cristiane Chica.
• Mapas de Foco.
• Mapas de Foco nas Redes - Guia para 2021 e 2022.
• Avaliação desmistificada, de Charles Hadji (Porto Alegre: Artmed, 2001).
• Avaliação: uma longa caminhada na busca por respostas, de Kátia Smole.
• Dicas metodológicas – Planejamento, do Instituto iungo.
• Dicas metodológicas – Avaliação formativa, do Instituto iungo.
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Pauta formativa 1 | Atividade 1

Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Acolhimento, apresentação

acompanhe o seguinte

da pauta e dos objetivos do

roteiro das atividades.

encontro

Tempo de duração: 5 minutos

Objetivos:
• Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.
• Acolher os participantes e suas expectativas para o encontro
formativo.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Quadro branco, lousa ou papel pardo.
• Caneta/giz (para escrita na lousa ou no papel pardo).
• Fita adesiva.
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Pauta formativa 1 | Atividade 1

Formador em ação

1 Formador, nesta etapa o foco é contextualizar as temáticas e os

objetivos de cada momento da formação.

2 Quando todos os participantes estiverem acomodados, apresente,

nos slides 2 e 3 da apresentação de PPT, os objetivos e os momentos do
encontro.

3 É interessante planejar como acolher e registrar as expectativas dos

participantes. Você pode registrá-las em uma folha de papel pardo ou no
quadro, caso este recurso esteja disponível. Outra possibilidade é usar um
recurso tecnológico como o Mentimeter para criar um mapa de ideias. Para
conhecê-lo, existem vários vídeos e tutoriais que podem auxiliá-lo. ≈
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Antes de
prosseguir...

Esta etapa foi uma oportunidade de conhecer seu grupo por meio do diálogo e da escuta das expectativas em relação
ao tema “avaliação”. Os registros feitos das expectativas dos participantes podem revelar “pistas” do que eles esperam
discutir e aprender com base em seus interesses e nas tentativas de melhor avaliar e fazer intervenções de maneira
que seus alunos avancem nas aprendizagens. É importante que o registro produzido nesta etapa fique exposto durante
todo o percurso formativo para retomar alguns aspectos, de forma a aproximar-se das expectativas do grupo.

1 2 3 4

25

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 1 | Atividade 2

Atividade 2
Aquecimento para o tema

Tempo de duração: 10 minutos

Objetivo:
• Levantar os conhecimentos prévios dos participantes sobre o
que é avaliar.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Tiras de papel A4.
• Canetinhas.
• Papel pardo.
• Cola bastão.
• Canetões.
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Formador em ação
1 Formador, esta é uma etapa para acessar os conhecimentos prévios

dos participantes sobre o que é avaliar.

2 O slide 4 traz algumas frases que inspiram ou provocam os

participantes a trazer suas ideias e concepções sobre avaliação. Leia o
conteúdo dos balões e, enquanto isso, observe as reações e iniciativas
de falas dos participantes, mas esse momento é de escuta, não há
necessidade de registrar.

3 Os participantes serão convidados a trazer suas ideias sobre o que é

avaliar. Durante as manifestações, registre no papel pardo ou no quadro
as ideias trazidas pelos participantes, construindo um mapa de ideias. ≈
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Pauta formativa 1 | Atividade 2

Antes de
prosseguir...

O momento inicial é uma oportunidade de aproximação dos conhecimentos que os participantes trazem a respeito da
avaliação, o que é avaliar e como pensam a avaliação em seus processos de ensino e aprendizagem. Na próxima etapa,
os participantes terão a oportunidade de vivenciar a análise de um plano de aula elaborado por uma professora do 3º
ano e, por meio da leitura de um texto, identificar processos avaliativos desenvolvidos.
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Atividade 3
Identificando processos

Tempo de duração: 30 minutos

avaliativos na ação da
sala de aula

Objetivo:
• Analisar um relato de prática e identificar os seguintes processos
avaliativos: coleta de informações, organização dos dados, análise e
tomada de decisão para novos processos de ensino e aprendizagem,
visando ao nivelamento dos alunos com defasagem.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• 1 cópia para cada participante do anexo 1.
• Papel pardo
• Canetões.

29

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 1 | Atividade 3

Formador em ação
1 Formador, neste momento da formação, solicite aos participantes

selecionados pela professora para que os participantes identifiquem

que formem grupos. Você poderá determinar a quantidade de grupos e

que se trata de uma habilidade em foco. Além disso, explique que, para

participantes de acordo com a quantidade de pessoas.

as próximas ações, é possível acessar o Mapas de Foco nas Redes - Guia
para 2021 e 2022, que ajuda a apoiar as novas escolhas.

2 Comente que eles receberão um relato de prática avaliativa

realizado pela professora Iza, que trabalha com alunos do 3º ano do

5 Nos slides 7 e 8, estão descritos alguns apontamentos e indicações

Ensino Fundamental em uma escola pública. A avaliação realizada a

sobre os questionamentos propostos para a leitura do relato. Leia e

partir da habilidade e dos objetivos de aprendizagem (apresente o slide

dialogue com o que os participantes trouxeram.

5 – 1ª parte) selecionada nos Mapas de Foco.
6 É importante que, ao final, os educadores identifiquem o processo
3 Ainda no slide 5, mostre a situação-problema proposta pela

professora aos alunos. Em seguida, entregue a cada participante
o anexo 1. Solicite que façam uma primeira leitura individual e
silenciosa e posteriormente discutam em grupo, compartilhando suas
compreensões, a partir das perguntas apresentadas no slide 6.

4 Formador, ao perceber que os grupos finalizaram a tarefa, abra es-

paço para que compartilhem suas ideias e registros. Você poderá trazer
os Mapas de Foco, localizar a habilidade e os objetivos de aprendizagem

avaliativo em ação na sala de aula. Para isso, apresente o slide 9, a fim de
encaminhar os alinhamentos e o fechamento dessa etapa. ≈
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Pauta formativa 1 | Atividade 3

Antes de
prosseguir...

Compreender a avaliação como um processo presente no cotidiano da sala de aula foi o foco desta etapa. Ou seja,
identificar que a avaliação deve estar na promoção da aprendizagem de todos os alunos e que para isso é preciso
obter, organizar, analisar dados e tomar decisão para que as aprendizagens ocorram é uma tarefa essencial do
professor. No entanto, o processo avaliativo está presente desde o planejamento na medida em que leva em conta
como e quais são os instrumentos que serão organizados para a realização da avaliação e o acompanhamento das
aprendizagens dos alunos.
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Atividade 4
Instrumentos de avaliação

Tempo de duração: 1 hora

e suas finalidades
Objetivos:
• Analisar e discutir diferentes instrumentos para identificar suas
finalidades.
• Compreender de que forma identificar as finalidades de diferentes
instrumentos avaliativos contribui para um ensino e uma
aprendizagem significativos.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Anexo 2 - uma cópia para cada componente do grupo.
• Anexo 3 - uma cópia para cada componente do grupo.
• Anexo 4 - uma cópia para cada componente do grupo.
• Anexo 5 - uma cópia para cada componente do grupo.
• Papel pardo.
• Canetões.
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Pauta formativa 1 | Atividade 4

Formador em ação
1 A partir da provocação feita no fechamento da etapa anterior, faça

a partir de algumas perguntas: (slide 11) Quem avalia? O que está

um levantamento dos instrumentos mais frequentemente utilizados

sendo avaliado? Para que se avalia? Qual é a finalidade do instrumento

pelos participantes para avaliar e acompanhar as aprendizagens de seus

avaliativo para a aprendizagem dos alunos?

alunos (slide 10). Pergunte: “Qual ou quais instrumentos vocês mais
utilizam para avaliar e acompanhar a aprendizagem dos alunos?”.

5 Dê tempo aos grupos para essas atividades e percorra a sala para

acompanhar as discussões e tirar dúvidas, caso seja necessário.
2 Registre no papel pardo os instrumentos que frequentemente são

utilizados para avaliar as aprendizagens dos alunos.

6 Quando os grupos tiverem finalizado a tarefa, convide um a um para

compartilhar suas ideias e conclusões. Tenha um papel pardo com uma
3 Comente que será entregue um instrumento diferente para

tabela como a do slide 11. Cada grupo elege um representante (relator)

cada grupo: (slide 10) prova final (anexo 2), registro de observação

para dialogar com os demais, enquanto outro participante do grupo

no acompanhamento de uma atividade (anexo 4), autoavaliação de

registra “palavras-chaves” em cada um dos aspectos que apoiaram

um aluno (anexo 3) e produção de aluno a partir da vivência de uma

suas análises.

atividade (anexo 5).
7 Nos slides 12, 13 e 14 estão as descrições e algumas informações
4 Explique que os participantes deverão ler os instrumentos

sobre cada um dos instrumentos.

recebidos, analisá-los, discuti-los, registrando suas compreensões
>>
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Formador em ação
8 Chame atenção dos participantes para o fato de que em todos

há um registro do professor, seja uma análise que fez do que o aluno
mostrou, sejam indicações para futuras ações de intervenção. É
importante que os participantes compreendam que as finalidades e
os momentos que devem ser aplicados a cada um dos instrumentos
permitirão ao professor potencializar cada um deles para qualificar o
processo de ensino e aprendizagem.

9 A temática sobre avaliação é bem complexa. Por esse motivo é

importante ler toda a proposta de pauta, consultar as referências
indicadas ou pesquisar outras, possibilitando contribuir com a formação
dos participantes.

10 Finalize esta etapa com o slide 15. ≈

34

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4
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Antes de
prosseguir...

Formador, converse no coletivo sobre a trajetória que realizaram no encontro. Para isso, pergunte e registre quais
atividades foram vivenciadas. Como apoio, resgate seus registros ou os dos participantes produzidos no percurso
formativo. Explique que o momento seguinte será de fechamento e sistematização dos conhecimentos adquiridos.
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Atividade 5
Fechamento do

Tempo de duração: 10 minutos

percurso formativo
Objetivo:
• Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da retomada do
processo formativo vivenciado.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Painéis produzidos e expostos durante o processo formativo.
• 1 caneta de cor diferente das utilizadas durante o processo.
• Folhas de papel pardo ou flip chart (para registro das conclusões do
grupo).
• Fita-crepe.
• Post-it ou tiras de folha A4 de cores diferentes.
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Formador em ação
1 Formador, chegamos ao fechamento de todo processo formativo.

dos alunos. Portanto, um mesmo instrumento pode em determinado

Esta é a oportunidade de os participantes compartilharem suas

momento se configurar como uma avaliação diagnóstica e em outro,

aprendizagens e dúvidas, além de possíveis indicações de ações futuras

uma somativa (slide 16.)

para as suas práticas.
4 Como encerramento da formação, convide os participantes a
2 Busque recuperar, por meio dos registros feitos, as temáticas

retomarem o painel de expectativa e dialogue sobre conquistas e

tratadas e seus focos. Evite evidenciar somente a atividade, mas

desafios trazidos com a formação. Você poderá organizar em um papel

o conjunto de ações realizadas que contribuíram para processos

pardo duas colunas nas quais possa registrar as falas dos participantes

reflexivos e que os participantes tenham manifestado suas

quando indicam “conquistas e desafios”.

aprendizagens ou inquietações. Outro aspecto desse momento é
construir um diálogo entre as expectativas iniciais e de que forma o
processo formativo contribuiu para atendê-las ou se aproximar delas.

5 Apresente o slide 17 (Experimente) e convide o participante a

planejar e desenvolver uma atividade avaliativa com seus alunos, com
base nas aprendizagens deste encontro. Oriente o grupo, então, em

3 Em seguida, problematize: “O que define ou justifica o uso de

um encontro coletivo em sua escola, a compartilhar essa experiência,

um ou outro instrumento?”. Nesse momento, o foco da discussão

explicitando aspectos que chamaram a atenção em relação aos alunos

é promover uma análise e construir o conhecimento em relação à

e ao próprio processo de desenvolvimento profissional. ≈

finalidade do instrumento que será utilizado, ou seja, está relacionado
ao planejamento e ao objetivo do professor sobre a aprendizagem
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Antes da avaliação, comente que vocês chegaram ao final de um percurso formativo sobre avaliação nos anos iniciais do
Ensino Fundamental: processos avaliativos para a aprendizagem visando ao nivelamento dos alunos com defasagem.
Diga que espera que os conteúdos, as vivências, as discussões e as reflexões tenham contribuído para a prática
pedagógica de cada um.

1 2 3 4
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É hora de avaliar o encontro!

Tempo de duração: 5 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por participante do anexo 6.
• 1 cópia para você, formador, do anexo 7.
• Papel pardo.

Formador em ação
1 Formador, finalize a formação conversando com os participantes

2 Depois disso, em outro painel, peça que apontem os desafios,

sobre as aprendizagens que alcançaram e o que consideram relevante

o que merecerá atenção, estudos que poderão contribuir para a

para sua prática e os processos avaliativos. Enquanto os participantes

continuidade formativa.

fazem suas considerações, registre-as em um quadro ou folha de
papel papel pardo.

3 Em seguida, distribua a folha de avaliação para cada partici-

pante e disponibilize o restante do tempo para o preenchimento.
Enquanto isso, você, formador, poderá preencher sua avaliação. ≈

Atenção

Não deixe de ler e organizar as informações da avaliação para realizar ajustes em sua próxima formação.
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2
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Pauta
Formativa

2

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, o foco é promover
espaços de reflexão e discussão
sobre avaliação conectada ao

Avaliação nos
anos iniciais:
intervenção e
planejamento

planejamento de intervenções no
processo de ensino e aprendizagem
e na recuperação da aprendizagem
dos alunos em defasagem. A partir de
uma situação disparadora, planejar

Objetivos gerais de aprendizagem
• Refletir e dialogar sobre a importância da
avaliação conectada ao planejamento no processo
de aprendizagem ao longo do percurso de
aprendizagem do estudante.
• Analisar práticas de comunicação e feedbacks a
partir da análise de uma produção de texto.
• Planejar estratégias de intervenção a partir dos
resultados de uma avaliação em Matemática.

e indicar ações de intervenção
e feedback que favoreçam a
aprendizagem dos alunos.

Tempo sugerido
Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade
1

Apresentação da
pauta e dos objetivos
do encontro

Duração
10 minutos

Objetivos específicos
Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.

Recepção dos participantes.

Conhecer os participantes e suas expectativas para o encontro formativo.

Apresentação dos momentos e dos objetivos do encontro.

Identificar os participantes que já vivenciaram formação
anterior sobre avaliação (pauta formativa 1).
2

Aquecendo para
o tema

50 minutos

Vivenciar uma atividade envolvendo ideia de fração como
parte de um todo a partir de uma obra de arte.
Produzir um texto indicando o que foi aprendido na atividade.

3

4

Papel do feedback e
suas contribuições no
processo de ensino e
aprendizagem

15 minutos

Intervenções e
planejamento para
ações futuras

25 minutos

Resumo

Levantamento da participação (ou não) no percurso formativo
anterior.

Vivência de uma atividade relacionada a habilidades e objetivos
de aprendizagem do 5º ano, envolvendo frações como objeto de
conhecimento.

Analisar práticas de comunicação e feedback a partir da
análise da produção.

Produção de texto em grupo a partir da vivência para ser usado
como instrumento disparador na construção de feedbacks e
planejamento de intervenções.

Discutir o feedback como elemento da prática pedagógica
aliada a processos avaliativos (avaliação formativa).

Discussão e reflexões sobre as características de um feedback/
devolutiva após um processo avaliativo.

Conhecer quais são os níveis de feedback e de que forma
podem atuar direta ou indiretamente para a aprendizagem
dos alunos.
Refletir e dialogar sobre a importância da avaliação conectada ao planejamento de intervenções no processo de aprendizagem ao longo do percurso formativo do estudante.

A partir de um instrumento de avaliação, identificação de
dúvidas ou dificuldades dos alunos e planejamento de diferentes
intervenções que os ajude a avançar.

Realizar o planejamento de intervenções a partir da análise
de resultados dos alunos em uma atividade.
5

Fechamento do
percurso

15 minutos

Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da
retomada do processo formativo vivenciado.

Retomada dos temas, por meio de discussões e registros
produzidos durante a formação.

6

Avaliação da formação

5 minutos

Avaliar o processo formativo.

Avaliação da formação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, indicamos para sua preparação os seguintes aspectos: ler e estudar toda a pauta formativa, acessar
com antecedência os materiais (anexos, referências e PPT). A leitura atenta das atividades tem como objetivo a
compreensão de suas intencionalidades e identificação das articulações entre um momento e outro da pauta.
Referências:
• 10 princípios para a aprendizagem visível: educar para o sucesso, de John Hattier e Klaus Zierer (Porto Alegre:
Penso, 2019).
• Mentalidades matemáticas na sala de aula: ensino fundamental, de Jo Boaler, Jen Munson e Cathy Williams
(Porto Alegre: Penso, 2018).
• Mapas de Foco.
• Explorando problemas no painel de soluções, de Cristiante Chica.
• Mapas de Foco nas Redes - Guia para 2021 e 2022.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Apresentação da pauta

acompanhe o seguinte

e dos objetivos do

roteiro das atividades.

encontro

Tempo de duração: 10 minutos

Objetivos:
• Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.
• Conhecer os participantes e suas expectativas para o encontro.
• Identificar os participantes que já vivenciaram formação anterior
sobre avaliação (pauta formativa 1).

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Quadro branco, lousa ou papel pardo.
• Canetões ou giz.
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Formador em ação

1 Formador, nesta etapa o foco é contextualizar as temáticas,

4 Caso você, formador, não tenha participado da etapa anterior,

apresentar os objetivos de cada momento que compõe a formação e

acesse os materiais disponíveis antes deste encontro. Isso lhe permitirá

conhecer os participantes e suas expectativas.

construir diálogos com os que participaram. ≈

2 Quando todos os participantes estiverem acomodados, apresente,

nos slides 2 e 3, os objetivos e os momentos do encontro.

3 Apresente o slide 4. Neste momento, a ideia é conhecer quais e

quantos são os participantes que estiveram presentes na formação
da pauta anterior deste percurso que também teve como temática a
avaliação. Convide um ou dois participantes para contar brevemente
como foi a vivência com a proposta feita no encontro anterior, que
propôs aos educadores o planejamento e o desenvolvimento de uma
atividade avaliativa com seus alunos, com base nas aprendizagens do
encontro da formação anterior.
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Formador, neste início, você conheceu os participantes, suas expectativas e quem já tinha participado da formação
anterior, permitindo, dessa forma, acessar aprendizagens e outros aspectos que possibilitará a você estabelecer
conexões com as temáticas que serão abordadas neste encontro. Comente que o momento seguinte tem por objetivo
dar continuidade ao estudo e às reflexões sobre avaliação, agora em relação à intervenção e à tomada de decisão para o
replanejamento em função dos resultados de aprendizagens dos alunos.

1 2 3 4
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Atividade 2
Aquecendo para o tema

Tempo de duração: 50 minutos

Objetivos:
• Vivenciar uma atividade envolvendo ideia de fração como parte de
um todo a partir de uma obra de arte.
• Produzir um texto indicando o que foi aprendido na atividade.
• Analisar práticas de comunicação e feedback a partir da análise da
produção.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• 1 cópia do anexo 1 a cada participante.
• 1 folha de papel A4 para cada grupo.
• Canetinhas.
• Papel pardo.
• Canetões.
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Formador em ação
1 Formador, com os participantes organizados em grupos, entregue

3 Quando identificar que os participantes já finalizaram a tarefa,

a cada um a folha de atividade (anexo 1) em que estão descritas:

reparta uma folha de papel pardo ou divida a lousa em três ou quatro

a situação-problema e as habilidades. Peça aos participantes que

espaços e convide os representantes dos grupos a registrar suas

consultem o Mapa de Foco de Matemática, localizem as habilidades e

resoluções e a explicar como chegaram a essa resolução.

identifiquem quais são os objetivos de aprendizagem que se relacionam
à atividade proposta.

4 Depois que as soluções foram apresentadas e discutidas,

encaminhe a pergunta: “O que esta atividade mobiliza de
2 Solicite que registrem suas ideias no papel e usem diferentes

formas de representar suas resoluções. Durante seu acompanhamento,

aprendizagens dos estudantes?” (slide 5). Registre no quadro as ideias
levantadas pelos participantes.

verifique se os participantes estão com dúvidas ou dificuldades em
buscar a resolução do problema. Por esse motivo, as descrições de
possíveis resoluções poderão auxiliá-lo a dialogar com eles. Na figura
da atividade, a imagem pode ser dividida em 16 partes iguais à da
cor laranja, então o todo foi dividido em 16 partes iguais, e as áreas

5 Como proposta final desta atividade, entregue uma folha A4

em branco para cada grupo e solicite a produção de um relatório.
Apresente, no slide 6, a sugestão de roteiro para escrita do texto.

correspondem a:
1
3
5
7
Área laranja = 16 ; área amarela = 16 ; área verde = 16 e a área azul = 16

6 Oriente-os a escrever ao menos um parágrafo de cada item do

roteiro. Quando identificar que os grupos terminaram suas produções,
desenvolva a seguinte estratégia:
>>
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Formador em ação
• Convide-os a trocar entre si as produções.
• Ao receberem as produções, solicite que as leiam e tenham

8 No coletivo, encaminhe um diálogo sobre o que vivenciaram, as

devolutivas que ocorrem em sala de aula. Pergunte: “E com os alunos,

como foco e ponto de partida a pergunta: “Que evidências de

vocês costumam fazer devolutivas? Como e quando são feitas? Quais

aprendizagem esse texto traz?” (slide 6). E então produzam uma

são as semelhanças ou diferenças entre o que receberam com o que

devolutiva/feedback que possa contribuir com possíveis ajustes ou
sugestões que auxiliem o outro grupo a ampliar suas aprendizagens

costumam realizar com os alunos?”.

ou a reorganizar as ideias.
9 Formador, neste momento a intenção é chamar atenção dos

participantes sobre o papel do feedback e sua relação com os processos
7 Ao final dessa etapa, os grupos retornam as produções aos

seus autores. Peça que leiam as devolutivas e dialoguem com os
participantes:
• Foi significativo o feedback?
• O feedback permitiu ao grupo avançar em alguns aspectos que não
estavam claros?
• Como se sentiram ao receberem o feedback?

de ensino e aprendizagem que, a partir deles, podem ajudar a evidenciar. ≈
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Antes de
prosseguir...

Este momento de aquecimento trouxe parte do caminho que será percorrido, possibilitou aos participantes
vivenciarem uma situação-problema envolvendo uma temática (fração) presente nas aulas de Matemática do 5º ano.
A produção de texto é um dos muitos instrumentos de avaliação e, a partir dela, é possível identificar aprendizagens,
aspectos do conteúdo que merecem atenção e, ao mesmo tempo, analisar as informações para a tomada de
decisões futuras.

50

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 2 | Atividade 3

Atividade 3
Papel do feedback e suas

Tempo de duração: 15 minutos

contribuições para o ensino
e aprendizagem

Objetivos:
• Discutir o feedback como elemento da prática pedagógica aliada a
processos avaliativos (avaliação formativa).
• Conhecer quais são os níveis de feedback e de que forma podem
atuar direta ou indiretamente para a aprendizagem dos alunos.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Papel pardo.
• Canetões.
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Formador em ação
1 Formador, retome de onde parou na etapa anterior, ou seja, na

leitura das devolutivas dos grupos.

Ressaltam que as três perguntas podem ser abordadas em cada um dos
níveis. A tabela2 (slide 7) apresenta aspectos importantes relacionados
a cada um desses níveis de feedbacks.

2 A sequência de slides de 7 a 9 o apoiará na construção do diálogo

com os participantes. Explique que realizar feedbacks faz parte do

4 Ao final da leitura, pergunte aos educadores se identificam em

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, “os alunos precisam do

quais desses níveis as devolutivas recebidas se encaixariam. Comente

feedback dos professores, mas os professores também precisam do

que vamos compreender um pouco mais sobre as características

feedback dos alunos”1 (uma das principais mensagens do visible learning

de cada nível e quais são os “efeitos” para o ensino e aprendizagem.

– aprendizagem visível).
5 Formador, o conteúdo do slide 8 permitirá construir diálogos e
3 Os estudos apontam que os efeitos do feedback e a sua qualidade

podem interferir nos resultados para a aprendizagem dos alunos.

aproximações em relação às características e aos detalhamentos de
cada nível de feedback.

Nesse sentido, indicam três grandes questões que, de certa forma,
os feedbacks permitem refletir: Para onde estou indo? Como estou

6 Depois de apresentar e construir um diálogo com os participantes

indo? Para onde ir em seguida? Além disso, estabelecem quatro níveis

sobre essa temática, convide-os a retomar as devolutivas e A refletir

de feedbacks que podem ser ministrados para obter bons resultados.

sobre suas características (slide 9):
>>

1 HATTIE, John; ZIERER, Klaus. 10 princípios para a aprendizagem visível: educar para o sucesso. Porto Alegre: Penso, 2019. p. 67.
2 Ibidem. p. 73.
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Formador em ação
• Com qual dos níveis apresentados elas se relacionam mais?
• Como são feitas as devolutivas aos alunos?
• Que pistas, a partir das reflexões geradas, podem ser incluídas
em um processo de avaliação e na tomada de decisão para novos
caminhos (replanejamento)?

7 Comente que, na próxima etapa, serão discutidos intervenções

e planejamentos, tomando como partida possíveis dificuldades dos
alunos na realização da atividade das frações. ≈

>>
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Antes de
prosseguir...

Formador, nesta etapa o foco sobre feedbacks/devolutivas pode ter criado oportunidades de boas trocas e
discussões, já que são ações mais frequentemente realizadas pelos professores do que pelos alunos. Espera-se que
os participantes tenham se sentido motivados em olhar com atenção e reflexão os momentos de devolutivas a seus
alunos. Mas a intenção é avançar um pouco, pensando em como as intervenções e a tomada de decisão precisam ser
trazidas no planejamento, de forma a promover aprendizagens significativas nos alunos.
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Atividade 4
Intervenções e

Tempo de duração: 25 minutos

planejamento para
ações futuras

Objetivos:
• Refletir e dialogar sobre a importância da avaliação conectada ao
planejamento de intervenções no processo de aprendizagem ao
longo do percurso formativo do estudante.
• Realizar o planejamento de intervenções a partir da análise de
resultados dos alunos em uma atividade.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Papel pardo.
• Canetões.
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Formador em ação

1 Formador, nesta etapa os participantes retomam a atividade inicial

(fração e arte).

5 Agora no coletivo cada grupo compartilha suas conclusões sobre

as dúvidas que os alunos podem ter a partir da atividade envolvendo
frações. Enquanto isso, registre-as na tabela.

2 Em seguida, ao apresentar o slide 10 já aparecerá a pergunta: “Que

dúvidas os alunos podem ter ao realizarem essa atividade?”.

6 Primeira etapa da tabela concluída. Pergunte: “O que vocês

observam? É possível identificar dúvidas de natureza diferente? Ou
seja, existem dúvidas desde a leitura e interpretação do problema até
3 Dê um tempo para que se converse nos grupos e, em seguida,

de estratégias de resolução ou do próprio conteúdo (fração)?

acione para aparecer as imagens seguintes no slide 10, convidando-os a
construir uma lista das possíveis dúvidas dos alunos.
7 Acione para aparecer a caixa no slide 10 com uma proposta de

intervenção na situação de dúvida em relação à leitura e à interpretação
4 Quando você identificar que os participantes já terminaram a tarefa,

do problema.

construa na folha de papel pardo uma tabela com duas colunas, mas
nomeie apenas uma delas, como a apresentada no slide 10.
8 Problematize: “Será que as ações de intervenções elencadas aten-

dem as demais dúvidas?”. Comente que as intervenções planejadas
>>
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Formador em ação

precisam ser ajustadas e pensadas para atender a especificidade e a

atividade, depois retomado na perspectiva dos alunos e de suas

característica de cada dúvida ou dificuldade dos alunos.

possíveis dúvidas/dificuldades e posteriormente no olhar do professor
para tomar decisões/fazer intervenções futuras, podendo trazer o que
foi discutido sobre a função e o papel do feedback para o processo de

9 É possível que o tempo destinado a essa atividade não permita

que o planejamento seja concluído e compartilhado, mas por meio do
exemplo apresentado permita que os participantes reflitam que as
ações de intervenções mediante uma dificuldade dos alunos sejam
coerentes e intencionais. Nesse sentido, convide alguns grupos ou
participantes a compartilhar, para uma ou duas dificuldades listadas,
propostas de intervenção.

10 Por fim, problematize: “O que essa atividade suscitou à sua prática

em sala de aula e ao processo avaliativo praticado?”.

11 Formador, trata-se de um momento de escuta atenta das

impressões do processo vivenciado, iniciado com a realização da

ensino e aprendizagem. ≈
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Antes de
prosseguir...

Formador, converse no coletivo sobre a trajetória realizada no encontro. Para isso, pergunte e registre em uma
folha papel pardo quais atividades foram vivenciadas. Como apoio, resgate seus registros ou os dos participantes
produzidos no percurso formativo. Explique que o momento seguinte será de fechamento e sistematização dos
conhecimentos adquiridos.
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Atividade 5
Fechamento do percurso

Tempo de duração: 15 minutos

formativo
Objetivo:
• Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da retomada
do processo formativo vivenciado.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Painéis produzidos e expostos durante o processo formativo.
• 1 caneta de cor diferente das utilizadas durante o processo.
• Folhas de papel pardo ou flip chart (para registro das conclusões
do grupo).
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Formador em ação
1 Formador, chegamos ao fechamento deste processo formativo.

4 Apresente o slide 13 – Experimente. Convide os participantes,

Esta é a oportunidade de os participantes comentarem suas

como tarefa, a planejar uma proposta para a classe deles, semelhante

aprendizagens e dúvidas, além de possíveis indicações de ações futuras

à que vivenciaram neste encontro: atividade, produção de texto sobre

para suas práticas.

o que aprendeu e dar feedbacks aos alunos. Oriente-os a registrar
(vídeo), quando entregar a atividade aos alunos, o momento de diálogo

2 Busque recuperar, usando os registros, as temáticas tratadas e

seus focos. Além disso, retome as expectativas dos participantes
trazidas no início do encontro para verificar e identificar em que
medida foram atendidas.

3 Apresente o slide 11. Retome o percurso formativo, mas ao mesmo

tempo “costure” todas as etapas. No slide 12, o esquema sistematiza as
discussões e reflexões tratadas nesta formação.

com eles sobre como foi receber os feedbacks. Em um momento de
encontro coletivo na escola, eles podem selecionar alguns vídeos para
apresentar ao grupo de colegas. ≈
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Antes de
prosseguir...

Antes de entregar o instrumento de avaliação converse com os participantes e comente que chegaram ao fim desta
formação. Diga que espera que os conteúdos, as vivências, as discussões e as reflexões tenham contribuído para a
prática pedagógica e avaliativa deles.
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 5 minutos

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Papel pardo.
• 1 cópia por participante do anexo 2.
• 1 cópia para você, formador, do anexo 3.

Formador em ação
1 Formador, finalize a formação conversando com os participantes

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

sobre as aprendizagens que alcançaram e o que consideram relevante

e disponibilize o tempo restante para o preenchimento. Enquanto

para sua prática e os processos avaliativos. Enquanto os participantes

isso, você, formador, poderá preencher sua avaliação. ≈

fazem suas considerações, registre-as no papel pardo.

2 Depois disso, em outro painel, peça que apontem os desafios,

o que merecerá atenção, estudos que poderão contribuir para a
continuidade formativa.

62

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

Pauta Formativa
Anos INICIAIS | MATEMÁTICA

1 2 3 4

3

63

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 3

Pauta
Formativa

3

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta, o foco é analisar os
erros cometidos pelos estudantes
em situação de cálculo envolvendo

Análise de erros
e produção de
rubrica

a multiplicação. Nesse contexto,
compreender o papel das rubricas
para apoiar essa análise e planejar
possíveis ações de intervenção na
direção de promover aprendizagens.

Objetivos gerais de aprendizagem
• Compreender que rubricas de avaliação fazem
parte de um processo composto por momentos de
definição de objetivos de aprendizagem, análise de
produção, identificação dos níveis de desempenho
dos alunos e intervenções para promover avanços.
• Compreender o papel e as finalidade das rubricas
para apoiar a análise de erros cometidos por alunos
em uma atividade relacionada a uma habilidade e
objetivo de aprendizagem.
• Compreender o processo de elaboração de rubricas:
o que é preciso saber de antemão, como estabelecer
os níveis de progressão de aprendizagem.

Tempo sugerido
Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade
1

Apresentação da pauta e dos
objetivos do encontro

Duração
10 minutos

Objetivos específicos
Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.
Conhecer os participantes e suas expectativas para o
encontro formativo.
Identificar os participantes que já vivenciaram
processos formativos relacionados à avaliação
anteriormente.

2

Análise de erros de alunos e
rubricas

45 minutos

Analisar e identificar os erros produzidos por alunos
do 4º ano ao calcular uma multiplicação, sob o ponto
de vista dos participantes.
Analisar os erros dos alunos sob o ponto de vista de
rubricas de avaliação.

Resumo
Recepção dos participantes, agradecendo por estarem presentes
e deixando-os livres para ocuparem e se organizarem no espaço
da formação.
Apresentação dos momentos e dos objetivos do encontro.
Levantamento das expectativas e participação (ou não) do
percurso formativo anterior
Vivência de uma atividade relacionada à análise de erros de alunos
ao calcular a multiplicação por dois algarismos do ponto de vista
dos participantes. E num segundo momento a retomada da análise
feita a partir de rubricas de avaliação e níveis de progressão desse
conhecimento.

Comparar e refletir sobre em que medida as rubricas
ajudam a olhar os erros dos alunos quando se têm
parâmetros definidos.

3

Mão na massa - Produção de
rubricas

35 minutos

Levantar possíveis erros cometidos pelos alunos a
partir de um objetivo de aprendizagem.
Produzir rubricas para apoiar a análise de erros e
propor atividades que ajudem os alunos a avançar
nos níveis de aprendizagem.

Vivência de uma situação de produção de rubricas tendo como
ponto de partida as dificuldades/os erros dos alunos ao realizarem
o cálculo da divisão.

4

Fechamento e sistematização
das aprendizagens

25 minutos

Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da
retomada do processo formativo vivenciado.

Retomada dos temas, por meio de discussões e registros
produzidos durante a formação. Avaliação do encontro.

5

Avaliação da formação

5 minutos

Avaliar o processo formativo

Avaliação da formação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, indicamos para sua preparação os seguintes aspectos: ler e estudar toda a pauta formativa, acessar
com antecedência os materiais (anexos, referências e apresentação). A leitura atenta das atividades tem como
objetivo compreender suas intencionalidades e identificar as articulações entre um momento e outro da pauta.
Referência:
• Mapas de Foco.
• Mapas de Foco nas Redes - Guia para 2021 e 2022.
• Avaliação por rubricas: Introdução, de Luiz Cláudio Biagiotti.
• Avaliação por rubrica: como esse instrumento pode ajudar na avaliação durante o período de educação remota?,
de Thaís Lenhardt.
• Rubricas de avaliação, de Domingos Fernandes.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer
o acolhimento da

Apresentação da

turma, acompanhe o

pauta e dos objetivos

seguinte roteiro das

do encontro

atividades.

Tempo de duração: 10 minutos

Objetivos:
• Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.
• Conhecer os participantes e suas expectativas para o encontro.
• Identificar os participantes que já vivenciaram processos formativos
relacionados à avaliação anteriormente.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Quadro branco, lousa ou papel pardo.
• Canetão ou giz (para escrita no papel pardo ou na lousa).
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Formador em ação
1 Formador, nesta etapa o foco é contextualizar as temáticas,

apresentar os objetivos da formação, os momentos que a compõem,
conhecer os participantes e suas expectativas. Apresente os slides 2 e 3.

2 Inicie uma conversa com os participantes sobre o que eles

vivenciaram no percurso anterior, principalmente em relação ao papel
dos feedbacks aos alunos. Convide um ou dois participantes para
relatar, brevemente, sua experiência na aplicação de feedbacks e quais
foram vivenciados com os alunos. Apresente o slide 4 em que estão os
tipos de feedback para auxiliar a retomada do percurso anterior. ≈

3 Caso não tenha desenvolvido as etapas anteriores, indicamos acessar

os objetivos, as temáticas e o foco nos documentos produzidos. ≈
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Antes de
prosseguir...

Formador, neste início, você conheceu os participantes, retomou com eles tanto as experiências vivenciadas no
percurso anterior quanto as que viveram com os alunos. Comente que o momento seguinte tem por objetivo dar
continuidade ao estudo e às reflexões sobre avaliação, agora em relação à intervenção e à tomada de decisão para o
replanejamento em função dos resultados de aprendizagens dos alunos.
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Atividade 2
Análise de erros de

Tempo de duração: 45 minutos

alunos e rubricas
Objetivos:
• Identificar e analisar os erros produzidos por alunos do 4º ano ao
calcular uma multiplicação, sob o ponto de vista dos participantes.
• Analisar os erros dos alunos sob o ponto de vista de rubricas de
avaliação.
• Comparar e refletir sobre em que medida as rubricas ajudam a olhar
os erros dos alunos quando se têm parâmetros definidos.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• 1 cópia do anexo 1 para cada participante.
• 1 cópia do anexo 2 para cada participante.
• Papel pardo.
• Rolo de fita adesiva.
• Canetões.
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Formador em ação
1 Formador, neste momento solicite aos participantes que formem,

4 Quando identificar que todos finalizaram suas análises, convide

livremente, grupos com quatro integrantes em cada um. Entregue para

cada grupo a compartilhar suas análises. Registre-as no papel pardo.

cada participante a folha de atividade (anexo 1) em que estão descritos:

Converse com os participantes sobre o fato que, para análise dos

habilidade, objetivo de aprendizagem, o contexto da produção e os

registros dos alunos, a professora organizou rubricas para auxiliá-la a

registros dos estudantes (os cálculos).

identificar o quão distantes ou próximos os alunos estavam do objetivo
da atividade. Provoque-os: “Mas o que são rubricas? E como podem
apoiar a avaliação?”.

2 Leia a proposta e, em seguida, solicite que os participantes analisem

os cálculos feitos pelos estudantes de forma a identificar que tipo de
erro os estudantes apresentaram (slide 5).

5 Tendo por base o slide 6, construa o diálogo com os participantes

sobre o que são rubricas e suas finalidades na perspectiva de uma
avaliação formativa.
3 É possível que os participantes observem os erros procurando

explicar o que o aluno fez, mas não necessariamente identificando
a qualidade do erro, ou seja, não justificam se o erro se refere ao

6 Após a apresentação e leitura do conteúdo do slide, abra espaço

procedimento envolvido na multiplicação ou se se trata de um

para a fala dos participantes sobre o que acabaram de ler e ouvir.

conhecimento relacionado “fora” do procedimento, como a relação

Entregue a cada um o anexo 2, com as rubricas que apoiam a análise

com o sistema de numeração decimal.

dos registros de alunos no cálculo da multiplicação. Peça que retomem
seus registros e problematize: “Onde se encaixam os erros dos alunos
nessas rubricas?” (slide 7).

>>
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Formador em ação
7 Depois que os grupos finalizarem a leitura das rubricas e

posicional do algarismo). Nível 2; Marcos: representa o algoritmo da

compararem com o que haviam feito, provoque-os a refletir: “No que

multiplicação, mas realiza a soma 2 (resultado da multiplicação de 4 x

as rubricas ajudaram a olhar/analisar os registros dos alunos? Em

6) com a dezena 3 (do número 36) para depois realizar a multiplicação,

quais níveis os alunos se encaixam?”. Registre no quadro as ideias e

efetuando 5 x 4. Isso indica a necessidade de explicitar, em novas

as conclusões do grupo. Em seguida, problematize: “E o que planejar a

atividades, as etapas do procedimento que envolve a multiplicação.

partir desses dados e da análise? Todos os alunos terão o mesmo tipo

Nível 3; Letícia: representa o algoritmo da multiplicação, executando

de intervenção?”.

os passos ao multiplicar 36 + 14, mas não acerta o cálculo da soma
das parcelas resultantes da multiplicação. Nível 4; Bruna: representa
o algoritmo da multiplicação e explicita o passo a passo na realização

8 Formador, para apoiá-lo na reflexão e na discussão com o grupo,

está descrita a seguir a relação de cada nível com os respectivos alunos:
a. Mirela: representa o algoritmo da multiplicação, mas, ao realizar

do cálculo. Nível 5; Gabriel: Apresenta a escrita da operação, mas
não realiza os procedimentos que caracterizam os processos para
realização do cálculo. Nível 1.

a multiplicação de 6 x 4, calcula 28 em vez de 24, indicando que
a tabuada é um conhecimento que precisa ser retomado, pois
os demais processos (passo a passo) foram absorvidos. Nível 4;
Fabrício: representa o algoritmo da multiplicação, mas realiza a
multiplicação não considerando a posição do algarismo 1 (dezena do

9 A partir das observações feitas, convide os participantes a pensar

quais propostas podem ser realizadas para que os alunos dos exemplos
avancem em suas aprendizagens.

14). Isso indica a necessidade de retomar propriedades do sistema de
numeração decimal (composição e decomposição do número e valor

>>
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Formador em ação
10 Como fechamento deste momento, pergunte: “Comparando os

dois momentos vivenciados sobre a leitura e análise dos registros dos
alunos, qual contribuiu mais para o processo de olhar e analisar, no caso,
os cálculos dos alunos? Por quê?”.

11 Formador, construa um mapa com base naquilo que os participantes

indicarem como aspectos relevantes dessa etapa. Espera-se
que o grupo identifique que estabelecer os critérios de análise
(rubricas) significa ter clareza sobre as aprendizagens dos alunos,
ou seja, identificar exatamente o que já sabem e em que precisam
avançar tendo ciência de quais são as marcas que caracterizam suas
aprendizagens. Esse é um recurso a ser considerado e aprofundado. ≈
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Antes de
prosseguir...

Este momento de abertura do tema permitiu aos participantes acessar parte do caminho que será percorrido,
possibilitou que vivenciem uma situação da sua prática profissional, que é analisar erros cometidos pelos alunos ao
resolver uma operação, no caso uma multiplicação por dois algarismos, tendo como referência seus olhares e uma
análise a partir de rubricas.
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Atividade 3
Mão na massa – Produção

Tempo de duração: 35 minutos

de rubricas
Objetivos:
• Levantar possíveis erros cometidos pelos alunos a partir de um
objetivo de aprendizagem.
• Produzir rubricas para apoiar a análise de erros e propor atividades
que ajudem os alunos a avançar nos níveis de aprendizagem.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Papel pardo.
• Rolo de fita adesiva.
• Canetões.
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Formador em ação
etc. Outra estratégia para levantar os erros cometidos é propor que
1 Formador, explique aos participantes que, neste momento, eles vão

vivenciar uma situação de produção de rubricas e fazer propostas de

os participantes registrem no quadro as operações de divisão que
explicitem os erros mais frequentes.

atividades que ajudem os alunos a avançar.
6 Com a listagem ou os exemplos de erros, comente que a proposta
2 Para isso, apresente, no slide 8, a habilidade e o objetivo de

é que se criem rubricas para a análise da qualidade dos erros, ou

aprendizagem que os apoiará nessa tarefa. Comente que se trata de

seja, erros relacionados ao procedimento e erros envolvendo

uma habilidade-foco, e você poderá apresentá-la no Mapa de Foco do

conhecimentos anteriores, como multiplicação (tabuada), subtração e

4º ano, para que tenham uma visão global sobre ela.

características do sistema de numeração decimal.

3 Escreva no papel pardo a seguinte situação: “Calcule 4 410 : 18 e

explique como resolveu”.

7 Apresente, no slide 9, os passos para elaboração de rubricas.

Após a leitura do conteúdo do slide, retome a lista ou os exemplos de
erros cometidos pelos alunos indicados pelo grupo e comente que,

4 Pergunte em seguida listando no quadro: “Quais são os erros mais

frequentes que os alunos cometem ao resolverem essa divisão?”.

assim como viram e analisaram no caso da multiplicação, a ideia é que
se busque um caminho semelhante para a divisão, ou seja, que se
descreva o desenvolvimento qualitativo da aprendizagem dos alunos.
Os participantes precisam refletir e discutir sobre como ordenar

5 Conforme o grupo encaminha suas ideias, registre-as no quadro.

Os participantes podem indicar, por exemplo, que os alunos erram

o desempenho dos alunos em uma escala de desenvolvimento em
relação à aprendizagem esperada.

a tabuada, a subtração, o zero intercalado, a ordem do quociente,
>>
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Formador em ação
8 Peça também que os participantes identifiquem quais erros ou

10 Indicamos que você conduza o grupo a retomar suas primeiras

procedimentos dos alunos indicam que estes estão em níveis mais

análises e a identificar evidências de avanços: como viam os erros

complexos, tendo já iniciado o processo de desenvolvimento da

dos alunos antes e como veem agora; a clareza do objetivo de

habilidade, e quais erros ou procedimentos estão mais distantes da

aprendizagem para apoiar o que o aluno sabe e em que precisa avançar

habilidade esperada. Lembre-os de que as rubricas avaliativas são

(caso essa situação se apresente); as rubricas como processo de

um instrumento a serviço da aprendizagem do aluno, permitindo ao

avaliação, etc.

professor maior clareza das necessidades educacionais dos alunos,
aumentando as perspectivas de elaboração de planejamento de aula
com maior aderência às necessidades de aprendizagem dos alunos.

9 Peça aos grupos que elaborem uma tabela com três ou quatro

colunas, para construírem as rubricas. Em seguida, faça também
uma tabela com a mesma estrutura e chame alguns representantes
dos grupos para compartilhar o que produziram. Convide-os, depois
que as rubricas estiverem no quadro, a analisar se houve ou não a
progressão dos níveis de desempenho e, se for o caso, faça os ajustes
coletivamente.

11 Formador, esta conversa será a conexão para o fechamento e a

sistematização do percurso formativo realizado. ≈
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Atividade 4
Fechamento e sistematização

Tempo de duração: 25 minutos

das aprendizagens
Objetivo:
• Sistematizar os conhecimentos abordados a partir da retomada do
processo formativo vivenciado.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Papel pardo.
• Fita adesiva.
• Canetões.
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Formador em ação
1 Formador, chegamos ao fechamento deste processo. Esta é

3 Apresente o slide 11 – Experimente, convidando o educador a esco-

a oportunidade que os participantes têm para explicitarem suas

lher uma atividade que já realiza com os alunos e criar uma rubrica para

aprendizagens e dúvidas, além de possíveis indicações de ações

análise dos registros produzidos. Posteriormente, pode compartilhá-la

futuras para suas práticas.

com os colegas da escola em um painel em um momento de horário coletivo. Importante que a realização da tarefa e o compartilhamento sejam

2 Acione o slide 10, no qual há um convite para os participantes res-

gatarem o que vivenciaram e discutiram neste percurso. Convide-os
a buscar seus registros para identificarem e trazerem os pontos relevantes anotados. Dê um tempo para eles nessa busca e, assim que se
manifestarem, se achar oportuno, faça registros desses pontos em um
painel. Ao final, acione para surgir as caixas em que estão as propostas
de avaliação do percurso formativo: “O que se conecta com a minha
prática? O que ampliou? O que me desafia?”. Convide alguns participantes a compartilhar suas respostas.

feitos antes da próxima ação formativa. ≈
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 5 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por participante do anexo 3.
• 1 cópia para você, formador, do anexo 4.

Formador em ação
1 Formador, distribua a folha de avaliação para cada participante e

disponibilize 5 minutos para o preenchimento. Enquanto isso, você,
formador, poderá preencher sua avaliação.

2 Se algum critério tiver ficado abaixo de 8, pense nas estratégias

que podem ser aperfeiçoadas para a próxima formação. ≈
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Pauta
Formativa

4

Qual é o foco da pauta?
Nesta pauta o foco é analisar o
instrumento característico do processo
avaliativo tradicional - a prova. As

Prova:
finalidade e
formatos

discussões serão norteadas a partir
da análise dos fatores que devem ser

Objetivos gerais de aprendizagem
• Discutir quais fatores devem ser considerados na
elaboração de uma prova convencional.
• Explorar e conhecer algumas possibilidades de
propor/aplicar uma prova.

considerados na sua elaboração e em
diferentes possibilidades de aplicar
uma prova assumindo formatos não
convencionais.

Tempo sugerido
Materiais necessários

Clique aqui para acessar a lista completa

2 horas
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Programação principal
Atividade
Atividade
1

Apresentação da pauta e dos
objetivos do encontro

Duração

Objetivos específicos

15 minutos

Apresentar as etapas e os objetivos do
encontro.
Conhecer os participantes e suas
expectativas para o encontro.
Identificar os participantes que já
vivenciaram processos formativos
relacionados à avaliação.

2

Prova: fatores a serem
considerados na sua
elaboração

1 hora

3

Prova: diferentes formatos

4

5

Resumo
Recepção dos participantes.
Apresentação dos momentos e dos objetivos do
encontro.
Levantamento da participação (ou não) no percurso
formativo anterior.

Compreender e refletir sobre quais
fatores devem ser considerados na
elaboração de uma prova.

Discussão e levantamento sobre quais critérios os
participantes adotam ao elaborarem uma prova.

30 minutos

Identificar e discutir diferentes formas de
aplicar uma prova, a partir da análise de
relatos de práticas.

Análise de relato de práticas e discussão sobre diferentes
maneiras de propor/aplicar uma prova.

Fechamento do encontro

10 minutos

Sistematizar as aprendizagens a partir do
que foi vivenciado e discutido.

Retomada de temas, discussões e registros produzidos
durante a formação para promover alinhamentos,
sistematização dos conhecimentos e aprendizagens dos
participantes.

Avaliação da formação

5 minutos

Avaliar o processo formativo.

Avaliação da formação.

Análise de uma prova com foco em identificar critérios em
uma avaliação.
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Como se preparar para o trabalho com esta pauta formativa?
Formador, indicamos para sua preparação os seguintes aspectos: ler e estudar toda a pauta formativa, acessar
com antecedência os materiais (anexos, referências e apresentação). A leitura atenta das atividades tem como
objetivo compreender suas intencionalidades e identificar as articulações entre um momento e outro da pauta.
Referências:
• Avaliação desmistificada, de Charles Hadji (Porto Alegre: Artmed, 2001).
• Mapas de Foco.
• Texto Avaliação da aprendizagem – Mapas de Foco nas Redes - Guia para 2021 e 2022 – Anderson Córdova.
• Inteligência e avaliação: da ideia de medida à ideia de projeto. Fragmento da tese de doutorado de Kátia Stocco
Smole, apresentada à FEUSP em 2001.
• Instrumentos de avaliação: reflexões e possibilidades de uso no processo de ensino e aprendizagem, de Sandra
Regina dos Reis Rampazzo (p. 8-18).
• Como elaborar provas que ajudam na aprendizagem, de Cinthia Rodrigues.
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Mãos à obra!

Atividade 1

Depois de fazer o
acolhimento da turma,

Apresentação da pauta

acompanhe o seguinte

e dos objetivos do

roteiro das atividades.

encontro

Tempo de duração: 15 minutos

Objetivos:
• Apresentar as etapas e os objetivos do encontro.
• Conhecer os participantes e suas expectativas para o encontro.
• Identificar os participantes que já vivenciaram processos formativos
relacionados à avaliação.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Quadro branco, lousa ou papel pardo.
• Canetão ou giz (para escrita no papel pardo ou na lousa).
• Fita adesiva.
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Formador em ação
1 Formador, nesta etapa o foco é contextualizar as temáticas, apresentar

os objetivos da formação, os momentos que a compõem, conhecer os
participantes e suas expectativas.

2 Quando todos os participantes estiverem acomodados, apresente,

nos slides 2 e 3, os objetivos e os momentos do encontro.

3 Inicie uma conversa com os participantes sobre o que vivenciaram

no percurso anterior, principalmente em relação à elaboração de
rubrica com base em uma atividade que já realizam com os alunos.
Apresente, no slide 4, os passos para elaboração de rubrica e convide
dois participantes a contar, rapidamente, como foi a experiência.

4 Procure identificar entre os participantes aqueles que estiveram

em percursos anteriores. Verifique se há alguma temática já trabalhada
a respeito da qual gostariam de compartilhar as aprendizagens. Caso
você, formador, não esteve na condução ou participando dos percursos
anteriores, a indicação é que busque os materiais e se aproprie das
temáticas e dos objetivos. ≈
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Atividade 2
Prova: fatores a serem

Tempo de duração: 1 hora

considerados
Objetivo:
• Compreender e refletir sobre quais fatores devem ser considerados
na elaboração de uma prova.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• 1 cópia do anexo 1 para cada participante.
• Papel pardo.
• Canetões.
• Canetas esferográficas.
• Fita adesiva.
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Formador em ação
1 Organize os participantes em grupos. Para envolvê-los na

dos processos” (slides 6 e 7). Essa é uma referência que o Pisa (Programa

proposta que será desenvolvida, pergunte: “Quais fatores ou critérios

Internacional de Avaliação de Estudantes) utiliza para elaborar os itens

vocês consideram ao elaborar uma prova?”. Enquanto se manifestam,

de avaliação em suas provas. Basicamente há que se considerarem

registre no papel pardo as informações/ideias e peça que expliquem

em uma avaliação as diferentes situações de uso (cotidiana, públicas

seus critérios.

e científicas) da habilidade a ser avaliada e os níveis de complexidade
envolvidos (reprodução, conexão e reflexão) para que possamos de fato
analisar o desempenho e conhecimentos dos estudantes nas ideias

2 Após terem comunicado e justificado os fatores ou critérios que

estruturantes de uma ou mais unidades temáticas.

utilizam para preparar uma prova, apresente, no slide 5, os fatores
essenciais que precisam ser considerados ao se organizar uma prova.
Convide-os a observar os critérios que listaram anteriormente e o que

4 Depois das apresentações, entregue o anexo 1 e explique aos

está apresentado no slide e permita que comentem e explicitem os

participantes que eles vivenciarão a análise de uma prova elaborada

aspectos de aproximação e distanciamento entre eles.

por uma professora do 4º ano, com objetivo de avaliar a aprendizagem
de seus alunos em relação a: situação de uso; nível de complexidade;
unidade temática; conteúdo e objetivos (slide 8). Explique que farão a

3 Em seguida, para ampliar a reflexão, apresente e discuta com os

análise do instrumento elaborado pela professora tendo como aspecto

professores as “dimensões da competência de Matemática”, que são

a ser observado: “Quais fatores discutidos foram considerados pela

ideias-chaves bem importantes e devem ser levadas em consideração

professora? Como você os identificou?”.

no momento de criar ou selecionar um item ou uma atividade que
comporá a avaliação: as “situações de uso”, os “níveis de complexidade

>>
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Formador em ação
a. Formador, para acompanhar o momento em que os grupos estão
resolvendo as questões da prova e preenchendo o quadro, indicamos
as respostas dos itens que a compõem: Questão 1 (234 e 15);
Questão 2 (V; F; V; V; F); Questão 3 (1h30min; 4h15min); Questão 4: 2
pessoas, 4 caixas, 4 gatas, 16 gatinhos, quantidade total 26.

5 Para fechamento, levante com os participantes o que compreende-

ram em relação ao que vivenciaram, ou seja, o que precisam considerar
antes da preparação de uma avaliação; o que compreenderam sobre
selecionar questões que abranjam diferentes níveis de complexidade;
e quanto aos tipos de texto ou situações de uso, em que medida essa
organização possibilita ao professor avaliar e identificar o que os alunos
já sabem e em que os alunos precisam avançar. ≈
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Formador, até aqui você explorou os fatores que devem ser considerados no momento da elaboração da avaliação. O
próximo passo é mobilizar os cursistas para refletir sobre as possíveis formas de propor/aplicar uma prova.

1 2 3 4
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Atividade 3
Prova: diferentes

Tempo de duração: 30 minutos

formatos
Objetivo:
• Identificar e discutir diferentes formas de aplicar uma prova, a partir
da análise de relatos de práticas.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• 1 cópia do anexo 2 para os participantes de um dos grupos.
• 1 cópia do anexo 3 para os participantes de um dos grupos.
• 1 cópia do anexo 4 para os participantes de um dos grupos.
• Papel pardo.
• Canetões.
• Canetas esferográficas.
• Fita adesiva.
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Formador em ação
1 Inicie perguntando aos participantes: “Vocês aplicam provas a seus

4 Peça que os leiam e analisem a partir dos questionamentos: “Qual

alunos? Quando? Quais os formatos de provas que costumam utili-

é o formato proposto pelo(a) professor(a) ao aplicar a prova? Você

zar?”. É possível que indiquem positivamente a aplicação de provas e,

considera que esse formato contribuiu para a aprendizagem dos

normalmente, a fazem em períodos finais ou entre o estudo de algum

alunos? Por quê?” (slide 9).

tema/conteúdo. Provavelmente, comentem que o formato é prova escrita e individual.

5 Depois que os grupos analisaram os relatos, peça a um represen-

tante que compartilhe a estratégia utilizada pelo(a) professor(a) e a
2 O contexto descrito é uma hipótese. Você, formador, poderá obter

conclusão sobre o formato ter contribuído para a aprendizagem dos

informações semelhantes ou não, mas o objetivo desse momento é

alunos. Para esse momento utilize uma folha de papel pardo para regis-

exatamente o de levantar as ideias e as concepções dos participantes

trar as ideias centrais trazidas pelos grupos de acordo com os tipos de

sobre as formas de uso das provas. Ao final das falas dos participantes,

instrumentos analisados.

pergunte: “Será que existem outros formatos de prova?”.
6 Aproveite para perguntar se algum participante conhecia as
3 Entregue os anexos 2, 3 e 4, de forma que cada grupo analise um

estratégias apresentadas e convide-o a relatar sua experiência.

único relato de avaliação, por exemplo, o grupo A analisa o anexo 2; o
grupo B, o anexo 3; e o grupo C, o anexo 4. Caso os participantes estejam organizados em um número maior que três grupos, repita a distribuição sem se preocupar se um mesmo relato (anexo) será analisado
por mais de um grupo. Explique que, na folha de atividade, estão descritos relatos de professores sobre os formatos utilizados na aplicação de
suas provas em sala de aula.

7 Apresente o slide 10 para fechar as discussões. ≈

92

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

PAUTAS FORMATIVAS

do planejamento pedagógico à formação docente

1 2 3 4

Pauta formativa 4 | Atividade 3

Antes de
prosseguir...

Formador, nesta etapa o foco foi promover aproximações dos participantes com diferentes formatos de aplicar uma
prova, a fim de que se inspirem e os desenvolvam com os alunos.
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Atividade 4
Fechamento do encontro

Tempo de duração: 10 minutos

Objetivo:
• Sistematizar as aprendizagens a partir do que foi vivenciado e
discutido.

Material necessário:
• Apresentação em PowerPoint (PPT), projetor e computador.
• Post-it ou tiras de papel A4.
• Fita adesiva.

94

MATEMÁTICA

ANOS INICIAIS

Mapas de Foco na Escola

do planejamento pedagógico à formação docente

PAUTAS FORMATIVAS

1 2 3 4

Pauta formativa 4 | Atividade 4

Formador em ação
1 Antes de iniciar a atividade, entregue um post-it ou tira de papel A4

para cada participante.

2 Retome as atividades realizadas e as discussões geradas a partir

delas. Espera-se que estas tenham ampliado as ideias dos participantes
em relação à elaboração e à aplicação de uma prova. Convide-os a refletir
sobre suas próprias aprendizagens e a responder à seguinte pergunta: “O
que levo dessa formação para a minha prática avaliativa?” (slide 11).

3 Peça que escrevam suas respostas no post-it (ou tira de papel) e que

o colem em um painel previamente organizado por você em um espaço
da sala.

4 Apresente o slide 12 – Experimente. Sugira que, como tarefa, os

participantes escolham um formato para aplicar em sala de aula, e
então produzam um relato contextualizando sua experiência e peçam
aos alunos que escrevam um texto contando como foi realizar a prova
no formato planejado. Em um momento coletivo, essa experiência
pode ser compartilhada com os pares, por meio, por exemplo, de uma
apresentação de PPT. ≈
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É hora de avaliar!

Tempo de duração: 5 minutos

Material necessário:
• 1 cópia por participante do anexo 5.
• 1 cópia para você, formador, do anexo 6.

Formador em ação
1 Formador, este momento é de avaliação da formação. Para

isso, entregue a cada participante o anexo 5 e dê tempo para que
respondam.

2 Recolha e agradeça a presença e as contribuições que deixaram

neste encontro.

3 Caso algum critério tenha ficado abaixo de 8, pense nas

estratégias que podem ser aperfeiçoadas para a próxima 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.

