
 
             Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE FORMADORES 

 

Rua Ministro de Godói, 969 - 4º andar – Sala: 4E-18 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP 05015-901. 
Tel. Fax: (11) 3670-8060 - E-mail: formep@pucsp.br – http://www.pucsp.br/pos 

 

 

 

1º SEMESTRE DE 2022 

 

Disciplina Avaliação de sala de aula e formação continuada: proposições e desafios 

Tipo Eletiva 

Horário 5ª feira – 19 às 22h 

Professor Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes 

Créditos 03 (três) 

Nível Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado 

 

 

A disciplina visa contribuir na reflexão e no aprimoramento das práticas de avaliação da 

aprendizagem de sala de aula na educação básica, como também discutir as possibilidades de 

formação continuada dos educadores a serem desenvolvidas sobre essa temática.  

A avaliação de sala de aula é uma ação pedagógica que demanda conhecimentos/domínios 

específicos dos docentes e das equipes de gestão escolar nas diferentes etapas e modalidades de 

ensino. Constitui-se como um recurso fundamental na aquisição das aprendizagens dos alunos e 

no direcionamento e redirecionamento das práticas dos docentes. No entanto, são expressivas as 

queixas de professores e demais profissionais da educação quanto às dificuldades relativas ao 

desenvolvimento da avaliação da aprendizagem, agravadas pela pouca presença dessa temática 

em muitos dos currículos de formação inicial no Brasil.  

 Se antes mesmo da pandemia da Covid-19 já parecia necessária a organização de propostas de 

formação dirigidas ao aprimoramento dos processos avaliativos nas diferentes etapas de ensino, 

agora há urgência na discussão e proposição de ações que atendam às necessidades formativas 

dos educadores especificamente sobre avaliação.  

Para o cumprimento dos objetivos propostos nesta disciplina, estão previstas, além das aulas 

expositivas dialogadas, atividades em grupos colaborativos voltadas à construção de propostas 

formativas em avaliação.  Está dividida em três principais eixos: a) conceitos gerais de avaliação da 

aprendizagem e formação continuada; b) estratégias e instrumentos de avaliação; c) usos e 

consequências.  

 

 

Avaliação dos alunos 

A avaliação dos alunos no curso será realizada por meio de quatro diferentes critérios. 

1. Participação/envolvimento dos alunos nos grupos de trabalho propostos para a 

elaboração de atividades nos quatro blocos.  

2. Participação nas atividades propostas na disciplina.  

3. Produção de texto.  

4. Frequência.  
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