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“Saber Fazer”



Receita para o 
sucesso

Currículo ambicioso e bem estruturado

Avaliação criteriosa

Material didático de excelência

Capacitação e valorização do professor



Como  construir um 
currículo centrado em 
habilidades e 
competências?
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Estruturação e padronização dos descritores

Probabilidade e estatística -
Experimentos aleatórios: espaço
amostral e estimativa de
probabilidade por meio de
frequência de ocorrências

Planejar e realizar experimentos

aleatórios ou simulações que envolvem

cálculo de probabilidades ou estimativas

por meio de frequência de ocorrências.

Objetivo instrucional: Calcular

estimativas ou probabilidades analisando

casos do cotidiano, envolvendo

frequência de ocorrências

BNCC

Avaliação

Planejamento da Aula

Aplicação de 
estratégias 
de ensino



Uso da tecnologia na gestão curricular



Uso da tecnologia na gestão curricular



Como  construir um 
avaliações cognitivas
centradas em
habilidades e 
competências?



"Os testes pouco ou nada dizem sobre o potencial do aluno em 

aprender a matéria. Na melhor das hipóteses, fornecem uma 

fotografia instantânea de onde ele está num determinado 

momento no tempo".

"Provas nos dizem pouco ou nada sobre o porquê de respostas 

certas ou erradas".

"Os exames e as provas medem o estado aproximado da memória 

de um aluno e talvez sua compreensão sobre um subtópico 

específico da matéria num dado momento, entendendo-se que a 

medição pode variar consideravelmente, aleatoriamente, de 

acordo com as perguntas formuladas…”

Citações: 



A AVALIAÇÃO
Segundo Bloom:

“ A avaliação é um processo sistemático de coleta de 

evidências, com fim de determinar, se de fato, ocorreram 

modificações nos alunos, bem como determinar o grau 

dessas modificações em cada um deles.”

Avaliações 
são Fotos 

Instantâneas



A AVALIAÇÃO

Segundo Bloom e Stufflebeam:

1. A avaliação deve ser continuada, cumulativa e sistêmica, não

sendo episódica.

2. O processo de avaliação é uma sistemática de coleta de

informações ou evidências.

3. A avaliação deve integrar um sistema do qual fazem parte

também os procedimentos de instrução e os objetivos de

aprendizagem.

4. A avaliação resulta em tomada de decisões, inclusive

mudanças no próprio sistema de avaliação vigente.



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA 
AVALIAÇÃO

Afetivo - Emocional

Psicomotor

Cognitivo - Intelectual



FINALIDADES DA AVALIAÇÃO

Avaliação Diagnóstica

Avaliação Formativa

Avaliação Somativa



Processo avaliativo escolar

• Avaliação indexada ao currículo escolar

• Qualificação dos itens (processo de revisão)

• Análise de dados: TRI e índice de cobertura e assertividade

• Devolutiva formativa



Ciclo da avaliação

Cadastro de Itens

Validação

Geração de ProvasCorreção Eletrônica

Relatório de 
Desempenho

Acadêmico

siga.eadmaster.com.br


Itens indexados ao 
currículo – Banco de 
Questões 



Qualificação dos itens –
Processo de revisão



Análise de dados



Análise de dados



Devolutiva formativa
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