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A avaliação é um tema comum a todas as escolas, quer par cular ou pública. Qual o “perﬁl de
avaliador” que mais se aproxima da sua prá ca docente? Divirta-se e descubra!
1) Qual o seu propósito ao avaliar seu aluno através do instrumento "prova"? (Considere a
prova sendo elaborada por você!)
(a)
Medir a quan dade assimilada e a não assimilada de conteúdo, para expressar em
notas ou conceitos.
(b)
Colher dados qualita vos do processo ensino aprendizagem: o que precisa ser
revisto no conteúdo.
(c)
Tão somente cumprir com determinações legais da escola, não acredito que a prova
de fato avalie meu aluno.
(d)
Minha prova é construída com perguntas de autoavaliação para saber como o aluno
se vê no processo ensino-aprendizagem
2) Considere-se autônomo completamente para escolher os instrumentos de avaliação de
aprendizagem em um bimestre le vo e em condições ideais de trabalho pedagógico. Qual
o grupo de instrumentos avalia vos você faria uso?
(a)
Trabalho escrito individual ou em grupo, teste (obje vo) e prova (obje va).
(b)
Pesquisa e apresentação de um tema do conteúdo (seminário) e questões
disserta vas em teste ou prova.
(c)
Par cipação em sala de aula, estudo dirigido em sala de aula e observação do
desempenho nos exercícios feitos em cada aula durante o bimestre.
(d)
Todo o processo é avaliado e integrado ao ensino-aprendizagem. Cada aluno é
único e todas as ações em sala de aula são avaliadas.
3) Em que momento você realiza a avaliação do seu aluno?
(a)
Ao ﬁnal de cada bimestre.
(b)
Após cada novo conteúdo aplicado.
(c)
Durante todo o processo, coletando dados durante as intervenções pedagógicas
realizadas em sala de aula.
(d)
Durante todo o processo, privilegiando a relação que o aluno demonstra possuir
com o conhecimento adquirido.
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Agora conﬁra suas respostas e descubra o seu perﬁl de avaliador mais à frente!
4) Considere os conteúdos conceituais da sua disciplina: como melhor preparar o aluno para
avaliação dos mesmos?
(a)
Memorizando os conceitos através de ques onários pré-elaborados.
(b)
Contextualizando os conceitos prontos e propondo que o aluno forme e construa
sua lógica conceitual dos conteúdos.
(c)
Mediando de forma que os próprios alunos elaborem os conceitos. A cada
diﬁculdade apresentada, conduzir ao conceito formal.
(d)
Os conceitos são apresentados, discu dos e ressigniﬁcados. A reelaboração dos
conceitos deve ser dinâmica, ﬂexível e contextualizada.
5) Na sua opinião, que frase que melhor deﬁne um bom aluno?
(a)
O que consegue na escala avalia va o máximo conceito ou nota.
(b)
Aquele que demonstra que aprendeu para a vida.
(c)
Aquele capaz de conduzir sua própria aprendizagem.
(d)
Aquele que é capaz de relacionar o que aprendeu ao seu co diano.
6) Como você interpreta o erro do seu aluno?
(a)
Que ele não aprendeu (não sabe) o conteúdo, e/ou o conteúdo não está adequado
ao nível dele.
(b)
Como uma oportunidade para que ele reﬂita sobre o que ainda não aprendeu.
(c)
Como um feedback para preparar a recuperação do meu aluno.
(d)
O erro faz parte do processo de construção do conhecimento e é um indicador de
aprendizagens potenciais.
7) Qual o foco da sua avaliação como um todo?
(a)
O desempenho cogni vo do aluno (o que aprendeu e deixou de aprender do
conteúdo) – dados quan ta vos.
(b)
A organização de todo o trabalho escolar: o desempenho do aluno e professor.
(c)
A formação de iden dade e valores com função socializadora e cultural.
(d)
O processo ensino-aprendizagem, sempre con nuo e integrado.

PORTFÓLIO
DE AVALIAÇÃO EM
ENSINO DE CIÊNCIAS

Como essa ideia surgiu?

Avaliar para quê? Como? Afinal, o que é avaliação?
A palavra “avaliação” vem do grego valere que signiﬁca “dar valor a”. Nos dicionários, o
conceito é de apreciação, de cálculo de valor comercial. Observa-se que o sen do
original da palavra a deﬁne como o ato de atribuir valor. Historicamente, a concepção de
avaliação carrega consigo o conceito de medida. Durante décadas, a concepção docente
de checar o quanto cada aluno apreendeu de um determinado conteúdo imprimiu no
processo avalia vo um caráter essencialmente de mensuração. Provas, testes ou exames
proliferam com este obje vo.
Há décadas estudos buscam conferir à avaliação uma concepção de caráter mais
constru vista, integrado, dialógico, par cipa vo, democrá co, emancipatório, mediador,
diagnós co e forma vo. Atribuir à avaliação uma nova perspec va, em que se ofereça a
desconstrução dos modelos clássicos da avaliação tradicional. Assim, Hadji (2001)
propõe que a “aprendizagem seja assis da por avaliação”, ou seja, uma avaliação que
seja capaz de acompanhar e criar intervenções no processo ensino-aprendizagem.
Nasce, então, essa proposta de uma educação emancipadora, que privilegia o
desenvolvimento de novas aprendizagens e habilidades, elaborando um elemento que
permita a interlocução entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O
Por ólio de Avaliação é nossa aposta em um instrumento de avaliação que se afaste dos
modelos tradicionais, apresentando um perﬁl dialógico, reﬂexivo e intera vo, que
promova o pensamento crí co, reﬂexivo e que es mule a autonomia do aluno - e do
professor também!
Professor, conﬁra nas próximas páginas como aprender e avaliar podem ser a vidades
integradas no co diano escolar. Por meio de a vidades diversiﬁcadas, elaboramos o
instrumento avalia vo e reunimos neste Por ólio o passo a passo da sua construção.

Portfólio de Avaliação? O que é isso?
A origem e mológica da palavra por ólio é a união do verbo la no portare, que signiﬁca
“transportar”, e o substan vo foglio, que signiﬁca “folhas de papel”. Literalmente, a
palavra nos remete o transporte para folhas, que no contexto educacional podemos
entender como reunir os trabalhos em folhas. Ser ins gante e par cipa vo são os
obje vos do por ólio de avaliação, sempre explícitos em suas deﬁnições, reaﬁrmando
seu papel reﬂexivo e dialógico no processo educa vo, envolvendo não só alunos, mas
professores e a família do aluno. Assume o papel de ser um instrumento dinâmico e
facilitador do pensamento reﬂexivo, proporcionando ao aluno o conhecimento pessoal
de sua evolução. Por outro lado, oferece ao professor uma avaliação grada va do
progresso de cada um dos seus alunos.

Mas como posso fazer um Portfólio de Avaliação?
Essa é a proposta deste material! Reunimos aqui a experiência vivida no Projeto “Novos
Talentos” do IFRJ e numa escola pública de formação de professores do Curso Normal.
As aulas das áreas de Ciências obje vavam a criação de por ólios individuais de
avaliação, que seriam a coletânea reﬂexiva de tudo o que ele construiu no seu processo
ensino-aprendizagem durante as aulas diversiﬁcadas no desenvolvimento do projeto.

Identificação: Quem sou eu?
O por ólio pode ser feito em uma pasta com plás cos, em um caderno ou da forma que
sua cria vidade ousar. Cada aluno deve deixar a primeira página do Por ólio ser “a sua
cara”. A par r dessa capa iden ﬁcada, as folhas seguintes devem apresentar a a vidade
sugerida, os seus obje vos e um relato do aluno acerca do seu aprendizado, dos pontos
posi vos e nega vos, do que mais gostou e a forma como associou essa a vidade aos
conteúdos trabalhados em sala de aula. Folhas coloridas, fotos, desenhos e outros
recursos devem ser empregados na construção do por ólio individual. A autoavaliação
também deve ser contemplada ao ﬁnal do processo.

Ao longo de 24 anos, vivi experiências co dianamente nas escolas de educação pública
no Estado do Rio de Janeiro por onde passei, tanto como pedagoga quanto na gestão
escolar. Estas experiências provocaram um inquietamento com questões relacionadas à
concepção dos professores das ciências da natureza no que tange à avaliação dos alunos
nas redes públicas de ensino e ﬁzeram com que eu retornasse à academia para cursar o
Mestrado Proﬁssional em Ensino de Ciências/IFRJ. O agravamento recente do
desempenho escolar nas avaliações externas no nível nacional do Estado do RJ e, mais
especiﬁcamente, nas áreas das chamadas “Ciências Exatas”, tanto em âmbito estadual
como municipal, suscitaram ques onamentos em relação ao processo ensinoaprendizagem e a intenção de um preparo mais embasado para contribuir com a
melhoria da prá ca docente desses proﬁssionais. A proposta da construção do Por ólio
surge como uma alterna va aos mecanismos tradicionais de avaliação muito comuns no
Ensino de Ciências. Apresentado como o produto educacional da dissertação in tulada
“QUAL A MEDIDA DA SUA AVALIAÇÃO? CONSTRUINDO UM PORTFÓLIO DE
AVALIAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS” desenvolvida no curso de Mestrado Proﬁssional
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências – PROPEC – do IFRJ
(Campus Nilópolis), sob a orientação da Professora Giselle Rôças.
Lucilene Nascimento – novembro de 2014

Quem somos nós?
Lucilene Nascimento – Mestranda em Ensino de Ciências/IFRJ, Especialista em Gestão Escolar e Pedagoga. Atua no
Curso Normal na Rede Estadual/RJ e na Rede Municipal de Duque de Caxias/RJ como Orientadora Pedagógica.
Email: lucilene.nascimento@gmail.com
Giselle Rôças – Doutora em Ecologia, atua na área de Ensino de Ciências, com foco na formação de professores há
mais de 10 anos. Já orientou diversas dissertações, autora de livros e ar gos cien ﬁcos. Hoje atua no PROPEC (IFRJ
– Campus Nilópolis), como docente e orientadora, e está constantemente buscando formas e instrumentos
diferenciados de avaliação para os alunos das suas turmas de ensino médio técnico do curso de Controle Ambiental
desse mesmo Campus. Email: giselle.rocas@ifrj.edu.br
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Aulas-passeio

Céles n Freinet propôs esta a vidade após observar que os alunos que
demonstravam comportamento tão vívido ao ar livre, ﬁcavam desinteressados na
escola. Também conhecidas como “estudo de campo” ou “visita técnica”, esta
a vidade é fundamental para a formação integral do educando e deve ser planejada,
ter obje vos pedagógicos claros e ir muito além da aplicação dos conteúdos teóricos.
Além de desenvolver o universo cultural e social do aluno, permi ndo-lhe reﬂe r e
observar, cri camente os aspectos funcionais da localidade, alguns obje vos, de
caráter especíﬁco, podem também ser relacionados dependendo do conteúdo a ser
trabalhado. É possível avaliar o aluno numa aula passeio? Sim! O aluno deve estar
ciente dos obje vos daquela aula e ser orientado a fazer os registros necessários para
o seu Por ólio. Desta forma, o próprio aluno conduzirá sua aprendizagem! Elabore
um roteiro e discuta-o com seu aluno antes da saída.
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Palestras

Trazer palestrantes para a sala de aula ou levar os alunos para assis rem
palestras sobre os conteúdos cien ﬁcos trabalhados em sala de aula é uma
excelente oportunidade de aliar aprendizagem e avaliação! A boa prá ca das
palestras em sala de aula prepara o educando para o mundo acadêmico e
permite que ele possa ouvir o conteúdo estudado através da visão/exposição
de outra pessoa! É necessário que o palestrante escolhido saiba adaptar o
conteúdo e a linguagem para sua plateia. Por isso, o professor deve ter o
cuidado na sua escolha. Orientar aos alunos como se portar numa palestra e
preparar com a turma as perguntas per nentes ao tema da palestra pode
facilitar a atuação do palestrante. Também é necessário explicar ao aluno a
importância de se registrar o que foi
aprendido e as principais questões
abordadas! Tais registros constarão no
Por ólio de Avaliação do aluno!
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Oficinas e Experimentos

As oﬁcinas e experimentos são excelentes ferramentas de aprendizagem no
Ensino de Ciências! Por que não u lizar esse momento ímpar de reﬂexão-ação do
aluno para a avaliação? Com a curiosidade aguçada, os conceitos cien ﬁcos são
melhores compreendidos nessas a vidades e criam uma diversidade de tarefas que
podem ser elaboradas pelo aluno a par r delas. Relatórios, blogs, páginas em
mídias sociais, álbum de
fotos e reelaboração de
conceitos, entre outras,
são algumas sugestões
possíveis. E você, o que
faria?

Oﬁcina: A Teoria dos Quatro Elementos

Ins tuto de Pesquisa do Jardim Botânico

Museu de Astronomia (MAST)
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Ludicidade – Brincar faz bem

Piaget aﬁrma que o desenvolvimento da criança acontece por meio lúdico.

Para além desta asser va, podemos acrescentar que estratégias lúdicas e

diferenciadas de ensino são capazes de promover a signiﬁcação de conceitos

aparentemente di ceis de aprender em qualquer idade. O lúdico é integrador de

várias dimensões do aluno, promovendo a construção do conhecimento cogni vo,
sico e social; implicará no prazer, no diver mento e na liberdade, aumentando a

mo vação dos alunos. A avaliação, nesses casos,

Palestra: A Química e a Música

Palestra: A Física é uma onda

Oﬁcina: O Gás Hélio e a voz

PROFESSOR, QUAL A MEDIDA DA SUA AVALIAÇÃO? – Iden ﬁque aqui seu perﬁl!
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Só isso?! Temos mais sugestões !

PERFIL DO PROFESSOR AVALIADOR

Além das a vidades propostas, propomos também a realização de
a vidades que envolvam a drama zação, a elaboração de charges, criação de
paródias de ﬁlmes e músicas, o uso de literatura de cordel, varal de poesias,
pesquisas orientadas a obje vos especíﬁcos, entrevistas, produção de
documentários de curta duração (5-10 min), exposição de fotograﬁas das saídas e
diversas outras ações, podem e DEVEM, ser trazidas para o universo escolar. As
a vidades diferenciadas permi rão que ironia, humor, reﬂexão e cria vidade
sejam usadas pelo aluno como forma de interpretar os conteúdos aprendidos.

E agora Professor? Chegou a sua vez!

ocorre sempre além do conteúdo, pois se refere

também à autonomia do aluno na organização e

Como propor o portfólio para a sua turma?

execução das tarefas das a vidades propostas.

Pense, reflita, construa-o coletivamente
com a sua turma.
Respostas Quiz.
QUADRO 1 Se você optou
por qualquer
letra 3 vezes
(exceto a letra
A) e as outras
igual ou inferior
a 3 vezes

Caixa de Calcular

Bilboquê
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QUADRO 2 Se você
respondeu a
letra "A" 4 vezes
ou mais

QUADRO 3 Se você
respondeu a
letra "A" 3
vezes e
qualquer outra
letra nas demais

QUADRO 4 Se você
respondeu a
letra "B" 4 vezes
ou mais

QUADRO 5 Se você
respondeu a
letra "C" 4 vezes
ou mais

QUADRO 6 Se você
respondeu a
letra "D" 4 vezes
ou mais

Quadro 1

Quadro 2

Quadro 3

Você ainda não deﬁniu seu perﬁl de avaliação

Seu perﬁl está muito próximo da concepção

Você transita entre a concepção tradicional

e não se apropriou de nenhuma forma de

tradicional de avaliação. Você compreende

e a concepção construtivista de avaliação.

avaliação convencionada pelos estudiosos.

que a avaliação mais justa é a que percebe

Seu perﬁl não é totalmente tradicional, mas

Sua insatisfação com os moldes avaliativos

os alunos uniformes e os classiﬁca conforme

você é um professor que valoriza o bom

existentes pode ser um bom sinal! Pode

seus desempenhos. Você acredita que a

desempenho do aluno em provas, testes e

signiﬁcar que você busca formas alternativas

hierarquização dos alunos em decorrência

similares. Por outro lado, você busca

e mais justas de avaliar seu aluno. Também

da explicitação de condutas e saberes

minimizar o modelo classiﬁcatório da

pode signiﬁcar que ainda desconheça bons

padronizados prepara o aluno para o mundo

métodos avaliativos e possua dúvidas sobre o

competitivo. Sua linha é tradicional e o mais

tema.

importante para você é que seu aluno saiba a
Quadro 4

matéria. Você programa o que irá apresentar

Enquanto avaliador, seu perﬁl está mais
próximo do paradigma construtivista,
privilegiando a avaliação formativa. Nesta
perspectiva, você preconiza que seus alunos
desenvolvam construções por meio dos
signiﬁcados e dos sentidos que atribuem aos
fenômenos que os rodeiam, nos contextos em
que vivem, havendo múltiplas realidades
resultantes dessas construções. A construção
dos saberes é o centro do processo avaliativo,
numa perspectiva formativa. Você está
preocupado com a formação do seu aluno
como um todo.

aos alunos, transmite em aula o que está
previsto (e escrito nos livros), e depois
procura cobrar nas provas da mesma forma
como ensinou. Nesse modelo de ensino,
quem demonstrou o que aprendeu é
aprovado, quem não conseguiu fazer isso é
reprovado e, dessa forma, você considera a
sua missão de professor cumprida.

Quadro 6
Você é um professor de perﬁl construtivista, que compreende a avaliação como parte integrante
do processo ensino-aprendizagem. Seu aluno tem papel ativo no processo e aprende à medida
que responde aos seus incentivos. Sua avaliação é fruto de um currículo dinâmico, ﬂexível e
contextualizado. Esta concepção o deixa próximo ao rompimento com a cultura da
memorização, classiﬁcação, seleção e exclusão. Você sempre espera que seus alunos
analisem os novos conceitos propostos, estabeleçam relações com seus conhecimentos e
ressigniﬁquem suas representações. É uma perspectiva relativista, pois se destina à
compreensão dos processos cognitivos e metacognitivos dos alunos e os de ensino, não
havendo a possibilidade de avaliar, em sua totalidade, os saberes dos alunos, pois a
subjetividade é inerente à avaliação. Você é um professor que acredita que os conhecimentos
estão em construção e que são estes que devem conduzir à ação educativa.

avaliação, mesclando ao processo
avaliativo tradicional algumas atividades
diversiﬁcadas.
Quadro 5
Você é um professor avaliador com caráter
mediador de perﬁl construtivista, e que
acredita em uma avaliação processual, que
se desenvolve ao longo da aprendizagem.
Coleta dados que permitam intervenções
positivas no ensino, acompanhando o
processo de aprendizagem de cada um dos
seus alunos. Este perﬁl é próprio do
professor que utiliza a observação como um
aliado na construção do conhecimento. Ao
observar seu aluno, você identiﬁca suas
habilidades e busca trabalhá-las
plenamente; e também suas diﬁculdades,
procurando alternativas junto ao seu aluno
para transformar a aprendizagem em um
momento prazeroso. Seu perﬁl avaliador
valoriza a percepção, por parte do aluno, de
sua importância para a construção de seu
próprio conhecimento.

