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POR QUE ENSINAR :

=> Diz respeito às capacidades relacionadas 
à plena formação de crianças, adolescentes, jovens 

e adultos que são alunos das escolas
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O QUE ENSINAR : 

=> Diz respeito aos conteúdos necessários 
para o desenvolvimento das capacidades 

relacionadas à formação dos alunos
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COMO ENSINAR :
=> Diz respeito às formas mais adequadas 

de trabalhar os conteúdos necessários 
para o desenvolvimento das capacidades 

relacionadas à formação dos alunos
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QUANDO ENSINAR :
=> Diz respeito ao ciclo|ano de escolaridade 
e aos períodos de tempo internos ao ano 

(mês, bimestre, trimestre, semestre)
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POR QUE AVALIAR :
=> Diz respeito à necessidade de conhecer 

o que os alunos sabem ou ainda não sabem 
e então planejar o trabalho pedagógico 
para que aprendam o que é necessário 
tendo em conta a formação pretendida.
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O QUE AVALIAR :

=> Diz respeito ao que revelará 
se os objetivos de aprendizagem

estão sendo conquistados.
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COMO AVALIAR :
=> Diz respeito às propostas mais pertinentes 

para o que será avaliado 
e às possibilidades de compreensão do aluno
sobre o próprio percurso de aprendizagem.
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QUANDO AVALIAR :
=> Diz respeito ao melhor momento para verificar

se os objetivos de aprendizagem
estão sendo alcançados.
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POR QUE ENSINAR :
Desde a Constituição de 1988, 

portanto, há mais de três décadas,
está indicado, como compromisso da educação escolar,

garantir o pleno desenvolvimento dos alunos.

Na sequência, LDB, PCNs, 
Quatro Pilares da Educação para o Século XXI, Diretrizes 
Curriculares Nacionais e, agora, a BNCC, confirmam esse 

mesmo compromisso.

O tempo das ideias... 13



O QUE ENSINAR : 
Desde os Anos 90 do Século passado, duas convicções:

Conteúdo escolar é tudo o que se ensina ou se cria condições 
para que os alunos aprendam na escola 

(isto é, tudo o que é objeto do seu conhecimento).
Os conteúdos não tem valor ‘em si’ 

– o critério de importância
decorre dos objetivos de aprendizagem. 

O tempo das ideias... 14



COMO ENSINAR :
Há muitos anos, duas posições 

predominam no discurso pedagógico:  

É preciso ajustar as propostas de ensino 
às necessidades e possibilidades de aprendizagem 

dos alunos.
As metodologias ativas são, sem dúvida, as melhores 

para garantir a aprendizagem.
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QUANDO ENSINAR :
O tempo mais adequado 

é sempre o melhor tempo para a aluno.
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POR QUE AVALIAR :
É preciso conhecer o que os alunos sabem 

para planejar o ensino 
de forma ajustada às suas necessidades

e situá-los em relação à própria aprendizagem.
=> Essas duas ideias já são bem antigas e familiares. 

A mais recente 
(de Charles Hadji, mais conhecido no Brasil nas últimas duas décadas) 

é a da avaliação formativa e sua importância
para a autorregulação da aprendizagem pelos alunos

e para a criação de uma ‘espiral de sucesso’.

O tempo das ideias... 17



O QUE AVALIAR :
Desde os anos 90, 

com o predomínio da organização dos currículos
a partir de objetivos de aprendizagem,

a proposta é avaliar o que permite identificar o alcance 
dos objetivos de aprendizagem 

que orientam todo o ensino.

O tempo das ideias... 18



COMO AVALIAR :
De modo a ajudar o aluno a aprender e o professor a ensinar.

Considerando três parâmetros:
• o aluno em relação a ele mesmo, antes do trabalho realizado
• o aluno em relação ao que se espera dele 
• e o aluno em relação aos demais colegas que tiveram as mesmas 

oportunidades escolares

Utilizando os instrumentos mais pertinentes
• Observação do aluno em atividade e registro das informações relevantes
• Análise das produções do aluno
• Análise do desempenho em atividades específicas de avaliação

(‘prova’)

O tempo das ideias... 19



QUANDO AVALIAR :
Quando for preciso identificar 

o que os alunos já sabem ou não 
e quando for preciso saber o que/quanto 

aprenderam do que foi ensinado.

O tempo das ideias... 20



ENTÃO...

O que são, afinal, propostas inovadoras?
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Propostas inovadoras
são as que se orientam por essas ‘velhas’ ideias

nem sempre praticadas.
Como diz António Nóvoa,

a maior parte das ideias defendidas na educação 
tem cerca de 100 anos ou mais.
E é raro vê-las concretizadas...
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Um exemplo para refletir:

As 10 competências 

da Base Nacional Comum Curricular
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade
(fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a
construção de uma sociedade solidária.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática,
científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com
eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano
(incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se
como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos
conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano
(incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas.



QUAIS SÃO AS NOVAS IDEIAS?
Uma das mais defendidas é o uso de tecnologias digitais 

de comunicação e informação.

Hoje é preciso saber:

Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano
(incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas.

Essa é a quinta competência geral da BNCC, que, entretanto, indica
um saber necessário para todos nós, não somente para os alunos.
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O que fazer a partir dessa proposição

com a qual possivelmente todos concordamos?
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Em relação ao uso das tecnologias digitais de comunicação e informação,
é preciso ensinar os alunos a: 

• Utilizar os diferentes recursos hoje disponíveis para acessar informação, produzir conteúdo e se comunicar.

• Ler na internet com diferentes propósitos: para se informar, para aprender, para resolver uma necessidade
concreta, para se comunicar a distância, para se divertir, para se encantar...

• Pesquisar na internet para aprender a acessar informação de forma adequada, consultar/validar
informações veiculadas, identificar fontes fidedignas, selecionar/anotar/organizar informações que atendem
às necessidades de estudo, produzir textos a partir dos materiais lidos, desenvolver diferentes procedimentos
para estudar nos portadores disponíveis.

• Participar ativamente de projetos reais, de comunicação de fato – correspondência online, organização de
blogs e outros tipos de páginas, produção de padlet e outros dispositivos similares.

• Reconhecer o uso inadequado, mal-intencionado e irresponsável das redes sociais, com destaque para
conteúdos discriminatórios e fake news.

• Adotar condutas éticas e responsáveis na comunicação online.

• Aproximar-se do universo das linguagens mais frequentes de programação, isto é, dos meios de produzir
aplicativos interessantes.

• Produzir conteúdos (não só de comunicação, mas também entretenimento, informação, apps) 
para os meios digitais considerando o veículo, a adequação das linguagens e os usos de                            
aplicativos.
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Estamos fazendo isso?
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A verdadeira inovação é ensinar a todos.

Sim. Isso ainda não foi experimentado na escola.
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PÁGINAS E CONTATOS

Atividades de Formação e Publicações Cotidianas

https://rosaurasoligo.wordpress.com/

Site Oficial

https://rosaurasoligositeoficial.wordpress.com/

Você sabia?! 
Grupo do Facebook

para compartilhar informação útil sobre educação

https://www.facebook.com/groups/279888086615352

E-mail
rosaurasoligo@gmail.com
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