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Este Caderno apresenta as Boas Práticas 
desenvolvidas pelos cursistas e formadores do 
programa Formadores em Ação. 

Neste material, constam algumas das 
implementações desenvolvidas pelos cursistas que 
participaram dos temas transversais: avaliação para 
a aprendizagem, gestão de sala de aula, 
metodologias ativas, observação de sala de aula e 
pedagogo formador.  

Cabe ressaltar que as práticas aqui 
apresentadas podem ser replicadas nas diferentes 
realidades das escolas da rede estadual de ensino.  

APRESENTAÇÃO 
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MANUAL 
➤ As  próximas  páginas  apresentam  boas  práticas  com  
enfoque  pedagógico apontadas e implementadas por 
professores que alcançaram bons resultados na aprendizagem 
dos estudantes e nas práticas do contexto escolar. 
 
➤ O  conteúdo  deste  caderno  foi  produzido  a  partir  de  
relatos  de implementação em que práticas dos professores 
formadores e cursistas foram debatidas, detalhadas e 
exemplificadas.  
 
➤ Este caderno não é uma "receita pronta e engessada", mas, 
um  instrumento  de possibilidades para  guiar  o  
professor/gestor/técnico  na  condução do seu trabalho voltado 
para a melhoria da aprendizagem dos estudantes da rede. 
 
➤ Vale ressaltar  que  este  caderno  estará  sempre  aberto  à 
complementação,  a  partir  das  experiências  e  contribuições  
dos  professores  que  obtenham bom resultados de 
aprendizagem por meio de outras práticas desenvolvidas.  
 
➤ Aproveite o material apresentado a seguir e faça os ajustes 
necessários de modo que as práticas apresentadas possam ser 
utilizadas na instituição de ensino em que você atua. 
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O desenvolvimento de práticas de ensino que oportunize maior 

protagonismo dos educandos em relação às suas aprendizagens tem se 

tornado cada vez mais presente em estudos no campo da educação (BACHIC; 

MORAN, 2018; CLAXTON, 2019). 

Dentre os motivos que justificam a emergência de práticas 

pedagógicas diferenciadas encontra-se o avanço das novas tecnologias da 

informação, presentes no cotidiano das pessoas em diferentes segmentos da 

sociedade, no qual se encontra a educação. Tais ferramentas têm ampliado 

de forma substancial o acesso rápido à informação, possibilitando outras 

formas de construção de conhecimento que ultrapassam a clássica utilização 

do quadro e giz, característica presente nas salas de aulas brasileiras. 

Ao discutir a respeito dos fatores que justificam os baixos índices de 

aprendizagem das escolas brasileiras, identificados mediante a realização de 

avaliações de larga escala como o PISA e o SAEB, Barros (2019) lembra que 

dentre as grandes dificuldades que os professores brasileiros apresentam 

está o desconhecimento de metodologias de ensino diferenciadas de modo a 

contemplar outras possibilidades de construção de conhecimento.  

De forma complementar, Lemov (2011) afirma em seus estudos que 

práticas pedagógicas são aquelas que oportunizam a aprendizagem efetiva 

dos alunos, podendo ser caracterizada por aspectos como a definição de 

objetivos a serem atingidos pelo professor, promoção de autonomia e 

engajamento dos alunos durante a realização e compreensão dos processos 

envolvidos na aprendizagem do conteúdo, estabelecimento de metas a 

serem alcançadas. 

INTRODUÇÃO 
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Nesta linha, para a Secretaria de Estado da Educação, uma boa prática 

é aquela em que o docente planeja e desenvolve o seu trabalho com o 

conteúdo dentro de uma ordem progressiva, realiza comunicação assertiva e 

respeitosa de modo a manter um bom clima escolar, permite aos estudantes 

um tempo maior com práticas de mão na massa em relação ao período de 

exposição dos conteúdos e realiza avaliações de forma processual e 

condizente com os objetivos de aprendizagem e com as estratégias de ensino 

adotadas nas aulas. 

Com a finalidade de valorizar práticas pedagógicas diferenciadas, bem 

como oportunizar a possibilidade de aplicação das mesmas em realidades de 

ensino diversificadas, a Secretaria de Estado da Educação - SEED apresenta o 

Caderno de Boas Práticas desenvolvido a partir do Programa Formadores em 

Ação. 

Neste caderno encontram-se apresentadas Boas Práticas 

desenvolvidas pelos cursistas do programa Formadores em Ação de 

diferentes componentes curriculares, bem como de cursistas que 

participaram dos temas transversais: avaliação, observação de sala de aula, 

metodologias ativas, gestão de sala de aula e pedagogo formador. 

Para maior compreensão do leitor a respeito de como as práticas 

foram desenvolvidas, bem como os passos necessários para a sua efetivação, 

os trabalhos apresentados contêm uma introdução, os passos para 

efetivação da ação e um breve relato dos principais resultados. 

Aproveite o material apresentado a seguir, faça os ajustes necessários 

de modo que as práticas apresentadas possam ser utilizadas na instituição de 

ensino em que você atua. 

Departamento de Acompanhamento Pedagógico 
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Potenciação de Números 
Racionais por Meio do Jogo 

Adaptado do Dominó. 

Cursista: Alessandra Cecília Kraiewski. 
Escola: Colégio Estadual do Campo José de Alencar. 
NRE: Cascavel. 
Componente Curricular:  Matemática. 
Série/ano:  8º ano. 
Conteúdo trabalhado: Potenciação. 
Objetivo: aplicação de uma aula planejada e organizada, bem como 
realizar a gestão de sala de aula priorizando o desenvolvimento de 
emoções positivas no processo de ensino e aprendizagem de 
potência. 

Desenvolvimento da implementação: 

A partir do mão na massa - aula 31 do LRCO+aulas -
8ANO_31_POTENCIA_CONCEITO.pptx - Apresentações Google a 
professora montou o seu jogo de dominó de potência, selecionando 
algumas das regras para o desenvolvimento desta atividade - Jogo:  Dominó 
de potências Objetivo: Trabalhar as propriedades existentes em algumas 
operações envolvendo potência, as quais foram discutidas com os 
estudantes. A seguir, apresenta-se os passos utilizados pela docente: 

https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1-2M8IYdZx3hMQzKhTuxi8c8t5WcGkP8r/edit
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/wMVe4H5TM2KCa3HNHmTugpdURsjUwyEfK3E7UqjhVPscGxcN4zXtWhTUUR9y/ativaula-mat8-02num05.pdf
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Primeiro a professora realizou a acolhida e sensibilização dos alunos com 
foco no engajamento do conteúdo trabalhado. Destacou a importância e os 
benefícios da aprendizagem do conteúdo de potência e como o jogo garantiria 
a diversão. Para identificar os conhecimentos prévios a docente fez os 
seguintes questionamentos: - Quem conhece o jogo de dominó?; - Quem tem 
o jogo de dominó em casa?; - Como aprendeu a jogar?; - Normalmente você 
joga com quem? Citem algumas regras do jogo. 

Após ouvir os estudantes, a docente explicou as regras do Jogo do Dominó das 
Potências e solicitou que eles pudessem diferenciar as regras apresentadas 
por ela das regras que o jogo tradicional apresenta. 

Em seguida, solicitou que utilizassem técnicas para que o jogo não se tornasse 
uma competição individual e pudesse ser vencido em equipe, propiciando a 
aprendizagem.  
Para tanto, estabeleceu com a turma os seguintes combinados: 

● Nenhuma peça poderia ficar escondida. 
● Todas as peças deveriam ficar viradas para cima. 
● Utilização de uma tabuada em conjunto para a realização dos 

cálculos. 
● Vence o grupo que colocar todas as peças de forma correta. 

Logo após:  
● dividiu o grupo e entregou os envelopes com as peças do dominó. 
● reforçou as regras do jogo. 
● Acompanhou a realização da atividade  orientando quanto às 

normas, elogiando o empenho dos alunos na organização, auxílio e 
desempenho na realização dos cálculos. 

Por fim, a professora realizou um bate papo com os alunos a respeito de 
como foi o jogo, o que acharam, como se sentiram, quais as dificuldades 
encontradas e quais os avanços na aprendizagem do conteúdo. Após esta 
interação fez uma breve síntese do conteúdo trabalhado,  realizou o 
encaminhamento da próxima aula e premiou os alunos com um mimo. 
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Principais Resultados: 

Durante o debate os alunos demonstraram ter gostado da atividade, 
relataram que conseguiram entender melhor o conteúdo e que foi bom 
auxiliar o colega que ainda não tinha aprendido, também houve aqueles que 
pediram para jogar uma partida “valendo” e a professora garantiu que o fariam 
em outro momento, pois agora, o objetivo era melhorar a aprendizagem. Até 
os alunos com sérios problemas de relacionamento e disciplina, participaram 
da atividade e seguiram as regras do jogo.  

Mesmo sem ser anunciada a premiação, todos se empenharam para 
chegar até o fim da partida e foram premiados com um brinde. Foi possível 
experimentar vários tipos de emoções como: alegria, expectativa, tensão, 
satisfação, alívio, aceitação, afeto e isso com certeza contribuiu para que mais 
mecanismos sensoriais (experiência cognitiva, visual, sensorial e motora) 
fossem estimulados para a aprendizagem. 

Foi possível observar na prática a apropriação do conteúdo de potência 
por parte dos estudantes. Até mesmo daqueles que anteriormente 
apresentaram dificuldades na resolução de exercícios no caderno. 

Registros da Implementação: 
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Revisão Matemática por meio da 
plataforma Wordwall e da 

técnica “Elogio Preciso” 

Cursista: Chirley Augusto da Silva Moura. 
Escola: Colégio Estadual Cívico Militar Prof. Darcy José Costa-EFM.  
NRE: Campo Mourão. 
Componente Curricular:  Matemática. 
Série/ano:  6º ano. 
Conteúdo trabalhado: Sistemas de numeração; Ordens e Classes; 
Adição; Subtração; Multiplicação e Tratamento da informação. 
Objetivo:  Realizar a retomada de conteúdos desenvolvidos em sala 
de aula, por meio de jogos da plataforma de jogos interativos - 
Wordwall. 

Desenvolvimento da implementação: 

Tendo como ponto de partida a utilização de técnicas voltadas para um 
melhor relacionamento interpessoal e formas de comunicação em sala de 
aula, a professora Chirley utilizou as etapas da técnica Elogio Preciso 
(LEMOV, 2020), uma vez que esta turma apresenta como característica a 
dificuldade de relacionamento e de comunicação entre os estudantes. 

Para realização da aula a docente construiu um jogo por meio da 
plataforma Wordwall a qual permitiu aos estudantes visualizarem por meio 
de uma roleta que foi projetada no quadro os conteúdos trabalhados em sala 
até aquele momento (https://wordwall.net/pt/resource/30606516). Para cada 
número da roleta havia uma questão a ser resolvida. Conforme a questão, o 
grupo incentivava um estudante com a intenção de apoiá-lo na resolução do 
problema, mostrando que ele era capaz de superar suas dificuldades. 

Conforme o acerto do estudante, a docente utilizou-se de elogios precisos 
com a intenção de forçar o caminho percorrido até chegar a resposta, bem 
como gerar emoções positivas nos estudantes.  A seguir, apresentamos os 
passos realizados para desenvolvimento da atividade: 

https://wordwall.net/pt/resource/30606516
https://wordwall.net/pt/resource/30606516
https://wordwall.net/pt/resource/30606516
https://wordwall.net/pt/resource/30606516
https://wordwall.net/pt/resource/30606516
https://wordwall.net/pt/resource/30606516
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sistemas de numeração, ordens e classes, adição, subtração, multiplicação e 
tratamento da informação por meio de explicação e de realização de 
exercícios.  

Como o trabalho realizado no primeiro momento os estudantes tiveram 
dificuldades para realização das atividades, sentindo-se em diferentes 
momentos desmotivados, a docente sentiu-se desafiada a buscar novos 
caminhos para a prática de ensino. Diante disso, utilizou a plataforma 
WordWall para a construção de um jogo voltado para a matemática, bem 
como a utilização da técnica elogio preciso, trabalhada no quarto encontro da 
jornada de Gestão de Sala de Aula do grupo de estudos Formadores em Ação 
com a intenção de desenvolver nos estudantes maior vínculo com a 
aprendizagem.  

Inicialmente a professora combinou com os estudantes determinadas regras 
que deveriam ser cumpridas, bem como a importância do incentivo e do 
auxílio que cada colega poderia oferecer para os estudantes que estivessem 
realizando a atividade no quadro.  
Baseados nos passos Elogie e reconheça bem alto; corrija bem baixinho 
(Técnica Elogio Preciso, LEMOV, 2020), nas situações em que o estudante 
atingia o objetivo, a docente realizou elogios em bom tom de voz para instigar 
a participação dos demais, já nos casos em que o aluno apresentava 
dificuldades, ela fazia correções de forma discreta a fim de ajudar o aprendiz 
sem o mesmo aos demais colegas da sala. 
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Principais Resultados:  
 
Com essa implementação junto aos estudantes do 6º ano, a professora 

relata poder vivenciar que a utilização de técnicas voltadas para o 
relacionamento interpessoal e as formas de comunicação, aliados ao uso das 
tecnologias, podem contribuir de maneira positiva na aprendizagem dos 
estudantes, haja vista que aguça o interesse e participação dos mesmos, 
permitindo um aprendizado mais prazeroso, com iniciativa, imaginação, 
curiosidade, senso de responsabilidade, cooperação, memorização e 
concentração. 

Trabalhar utilizando técnicas de relacionamento interpessoal e a 
Plataforma Wordwall, permitiu a docente perceber a integração, e 
principalmente autonomia dos estudantes na atividade desenvolvida. Houve 
diminuição significativa de conflitos na aula. Os estudantes relataram que 
gostariam de repetir momentos como esse, vale destacar que com o uso da 
tecnologia, a intervenção da professora foi mais eficaz! 

Registros da Implementação: 
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Velocidade média: 
experimentação e criação   

Cursista: Andressa Roberta Carneiro. 
Escola: Colégio Estadual  Agrícola Estadual de Umuarama. 
NRE: Umuarama. 
Componente Curricular:  Física. 
Série/ano: 1º série - Ensino Médio. 
Conteúdo trabalhado: Velocidade média. 
Objetivo: Aplicar o conceito e realizar cálculos de velocidade 
média de velocidade média por meio do uso de metodologias 
ativas. 

Desenvolvimento da implementação: 

A partir do mão na massa - aula 13 do LRCO+aulas  1a_serie_FISICA_Aula 
13.pptx - Apresentações Google, a professora apresentou a montagem de um 
carrinho de corrida que pode permitir o reconhecimento na prática do 
conceito de velocidade média. Como a princípio era uma corrida, o carrinho 
precisava ser o mais rápido para vencer. 

A docente realizou os seguintes procedimentos: 
➥ Apresentação dos materiais necessários para a construção do 

carrinho: 4 tampas de garrafa pet, bexiga, 2 canudos, 1 pedaço de papelão,  2 
palitos de churrasco. 

➥ Apresentação de vídeo explicativo de construção do carrinho - 
https://www.youtube.com/watch?v=BB_5XErU5nE. 

➥ Apresentação de dicas de montagem do carrinho e a regra de que o 
carrinho tinha que ser movido a ar. 

➥ Como a intenção era trabalhar a velocidade e a atividade envolvia uma 
competição, o carrinho precisava ser capaz de atingir a maior velocidade 
possível. 

➥ Oportunizou dez minutos para que os estudantes formassem as 
duplas e pensassem a melhor estratégia para elaboração do carrinho que 
deveria ser construído como tarefa de casa. A seguir, descrevemos o processo: 

https://docs.google.com/presentation/d/1EpoCUwqECUPWslF0DasbSWweZAe1aGMs/edit
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Formadores em 
Ação 
Formadores em 
Ação A professora realizou a acolhida e sensibilização dos alunos com foco na 

retomada dos conceitos de velocidade média trabalhados na aula anterior. E, 
solicitou que as duplas fizessem os ajustes necessários no projeto e os 
combinados para participação na competição. 

Após os ajustes nos carrinhos e definição dos combinados, a docente solicitou 
que os alunos pudessem testar a velocidade de seus carrinhos no piso da sala, 
uma vez que este apresenta um atrito menor do que outros tipos de 
superfícies. 

Para que os alunos compreendessem as diferenças e a relação entre 

velocidade e atrito, a docente conduziu os estudantes até o pátio da escola 

onde havia demarcado uma pista de corrida. 

Inicialmente os alunos puderam novamente testar os carrinhos no novo piso. 

Como houve uma diferença de desempenho dos carrinhos, a docente retomou 

com os estudantes o conteúdo de velocidade trabalhado em sala. 

Após os esclarecimentos a professora organizou a competição em grupos em 

que cada vencedor estava classificado para a próxima etapa. Em cada corrida 

os estudantes marcavam o tempo utilizado para percorrer a pista, para em 

seguida fazer o cálculo da média.  

Ao final, três carrinhos foram considerados os vencedores. 

Após o término da corrida, a professora reuniu os estudantes para discutir o 

porquê dos “ganhadores”, abordando variáveis como o peso do carrinho, 

tamanho, modelo entre outros. Em seguida, combinou com os estudantes que 

na próxima aula será aprofundado o conteúdo vivenciado no mão na massa. 
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Principais Resultados: 
 

Foi possível evidenciar a transferência e aplicação dos conceitos 

trabalhados em sala durante a corrida. Os estudantes se apropriaram do 

conceito de velocidade média, por meio da realização de cálculos e do 

reconhecimento das diferenças e implicações que o atrito causa na 

velocidade média em piso liso e em um piso áspero. 

Em pares, os estudantes conseguiram pensar estratégias para ter o 

melhor desempenho, comparando a velocidade em dois momentos, 

analisando os possíveis erros, realizando os ajustes de uma tentativa para a 

outra. 

Fonte: imagens vídeo- https://www.youtube.com/watch?v=BB_5XErU5nE. 

Registros da Implementação: 
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A Era Vargas Por Meio de 
Mapas Mentais  

Cursista:  Verônica Karina Ipólito. 
Escola: Colégio Estadual Cívico Militar Luiz Zanchim. 
NRE:  Maringá. 
Componente Curricular:   História. 
Série/ano: 9º ano. 
Conteúdo trabalhado: A Era Vargas. 
Objetivo:  Analisar os aspectos gerais da Era Vargas por meio da 
realização de um mapa mental analógico sobre o tema. 

Desenvolvimento da implementação: 

A utilização de metodologias ativas de prática de mão na massa 
no desenvolvimento das atividades se justifica pelo fato de alguns 
alunos da turma apresentarem dificuldades de aprendizagem e 
concentração, sendo que muitos deles possuem laudos (TEA, déficit de 
atenção etc). Com a intenção de oportunizar uma prática de mão na 
massa diferenciada, a docente optou pela realização de um mapa 
mental analógico, a fim de sintetizar as principais ideias sobre o período 
proposto. 

Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente 
para implementação da ação: 



Formadores em 
Ação 
Formadores em 
Ação Com a intenção de oportunizar aos alunos a sistematização das informações 

sobre Era Vargas, aula 18 do RCO - 
https://drive.google.com/file/d/12EYEfwGgFScohK5280dBkmVRVef28VE1/vie
w, a docente inicialmente explicou como se realiza mapas mentais, em 
seguida, demonstrou para os estudantes modelos de mapas mentais a fim de 
que pudessem ter uma maior compreensão sobre possibilidades de 
construção dos mesmos. Durante a apresentação dos modelos, a docente 
esclareceu dúvidas, bem como deu encaminhamentos para a construção. 

Após a apresentação dos modelos de mapas mentais, os alunos foram 
orientados a escolherem um dos modelos de mapas apresentados para que 
individualmente pudessem construir o seu mapa mental. Para esta atividade 
os alunos utilizaram post-its, sulfite colorido, desenhos, dentre outros 
recursos, para montar o seu mapa mental sobre o período proposto e, assim, 
mostrar o que aprenderam. 
Durante a construção dos mapas, a professora circulou pela sala, a fim de 
auxiliar os estudantes que estavam com alguma dificuldade na construção 
dos mapas. 

Após a elaboração dos mapas, os estudantes foram convidados a 
apresentarem suas construções para os demais colegas. Durante a 
explanação dos mapas, a docente realizou questionamentos propositivos a 
fim de saber um pouco mais sobre o percurso desenvolvido na construção do 
mapa, bem como do resultado que foi alcançado. 
A atividade contou como parte da avaliação das atividades realizadas em sala 
de aula. Os alunos que não conseguiram finalizar os seus mapas mentais 
durante a aula destinada para isso trouxeram na aula seguinte. 
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Principais Resultados: 
 

Destaca-se como resultados relevantes o fato dos alunos conseguirem 
realizar a atividade proposta atingindo o objetivo de aprendizagem para a aula. 
Foi possível verificar o quanto os alunos se empenharam para fazer, cada qual, o 
seu mapa mental e como, caprichosamente, sintetizaram as principais ideias do 
período proposto para análise. 
 O exercício de formular um mapa mental como foi feito, permite ao 
estudante organizar ideias e aprendizagens para desafios futuros. A professora 
relatou que a atividade pode inspirar muitos professores no sentido de que, 
mesmo na ausência de tecnologias, indisponibilidades de laboratórios de 
informática, dentre outros desafios, realizar práticas de mão na massa que 
permitam maior autonomia e protagonismo dos estudantes na construção do 
conhecimento. 

Registros da Implementação: 
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Implementação da Observação 
de Sala de Aula  

Cursista: Luci de Fátima de Deus Justo 
Escola: Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Cristo 
NRE:  Área Metropolitana Norte 
Componente Curricular:  Pedagogia 
Série/ano: 8º e 9º anos 
Conteúdo trabalhado: Conceitos e etapas da observação, agenda, 
combinados, estratégias e metodologia. 
Objetivo: Conhecer a prática docente  para fortalecer a 
implementação da observação de sala de aula e aproximar 
equipe pedagógica e docente, contribuindo na melhoria do 
desenvolvimento e da qualidade de ensino e aprendizagem. 

Desenvolvimento da implementação: 

Com a finalidade de tornar a observação de sala de aula um processo 
sistemático junto aos docentes do Colégio Estadual Zacarias Cardoso de  
Cristo, a pedagoga Luci de Fátima, organizou em parceria com a direção do 
colégio, todo o processo de acompanhamento da hora-atividade para 
discutir com os professores situações de aprendizagem vividas nas aulas, 
bem como a importância da observação de sala de aula para auxiliar os 
docentes na superação dos desafios apresentados.  

Nas palavras da pedagoga: - “Era urgente a aproximação da equipe  
pedagógica com os docentes para maior e melhor conhecimento da prática 
de  ambos os profissionais. Se fez necessário que fosse implementado de 
forma mais segura, bem planejada e com o conhecimento de todos: equipe 
diretiva e docente.” 

Acredita-se que por meio da troca de experiência pode-se contribuir 
com a melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem.  

Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente para 
implementação da ação: 



Formadores em 
Ação 
Formadores em 
Ação 

Mediante o vivenciado na Jornada do Formadores em Ação, a pedagoga 
realizou um estudo de aprofundamento com a intenção de fortalecer  o 
desenvolvimento desta implementação, desde a etapa de planejamento até o 
feedback formativo. A partir das ferramentas apresentadas nos encontros, 
construiu um modelo de agenda para acompanhamento da hora-atividade e 
observação de sala de aula, bem como instrumentos e critérios de observação 
a serem apresentados aos docentes durante a hora-atividade. 

Durante o acompanhamento da hora-atividade a pedagoga apresentou aos 
docentes os instrumentos e critérios, previamente elaborados, para análise e 
verificação da utilização durante o trabalho de sala de aula em uma turma 
considerada ponto de melhoria. Ficou estabelecido que o registro das ações 
realizadas em sala de aula iria acontecer no momento em que o professor 
estivesse desenvolvendo com os estudantes práticas de mão na massa 
previstas no RCO+aulas. Por fim, ficou previamente agendado o momento em 
que iria acontecer o feedback formativo sobre a prática observada.  

Os instrumentos e critérios previamente estabelecidos foram aplicados com a 
turma considerada ponto de melhoria em diferentes momentos. De acordo 
com o encaminhamento das aulas foi possível perceber necessidade de ajustes 
em alguns critérios. Pôde-se  observar que na maioria das salas os alunos com 
dificuldade de aprendizagem não tinham atenção necessária e nem era 
desenvolvido um  trabalho adaptado à eles. Percebeu-se a necessidade de 
orientação aos professores no planejamento, bem como, a respeito de 
posicionamentos estratégicos em sala de aula de modo a chamar mais atenção 
dos estudantes e a realização de adaptações aos alunos com dificuldade de  
aprendizagem. 

Após a interpretação dos dados coletados, a pedagoga confirmou com os 
docentes observados o local e horário estabelecido na agenda para o feedback 
formativo. Em seguida, apresentou questionamentos propositivos acerca do 
que foi evidenciado nas aulas para que os docentes refletissem e 
desenvolvessem encaminhamentos estratégicos para superação dos desafios 
encontrados, apresentou técnicas e estratégias que permitem maior 
envolvimento dos alunos, sugeriu metodologias ativas como Rotação por 
Estações e Sala de Aula Invertida, orientou os docentes a utilizarem a técnica 
Circule (LEMOV, 2020) caracterizada pela movimentação estratégica do 
professor na aula, reforçando o envolvimento dos alunos na aula, a fim de 
eliminar problemas disciplinares. 
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Principais Resultados: 
 

O planejamento das etapas de observação permitiu maior compreensão dos 
professores a respeito de possíveis ganhos que o trabalho em parceria entre 
equipe gestora e professores no que diz respeito à avanços no processo de 
ensino e aprendizagem. Acredita-se que os alunos foram os que mais se 
beneficiaram com este  trabalho.   

Houve uma grande proximidade entre pedagoga, professores e alunos.  
Poder identificar as dificuldades tanto de docentes quanto dos discentes foi 
muito  importante na busca de resolução de problemas e nas tomadas de 
decisões. 

Depois da implementação de Observação de sala de aula com  
tranquilidade e segurança percebe-se os professores mais acessíveis e  
receptíveis. Mudou totalmente o conceito desta prática. Todos entendem que 
é  uma troca e contribuição de uma equipe com a outra.  

Continuar a formação através do grupo de estudos como este,  junto com 
professores que estão sentindo as mesmas dificuldades no âmbito  escolar foi 
e continuará sendo o caminho para o crescimento dos profissionais  da 
Educação do Paraná. Todos aprendem e ganham com esta prática. 

Registros da Implementação: 
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Descomplicando a Observação 
de Sala de Aula  

Cursista: Irma Pereira de Lima  
Escola: Colégio Estadual Dom Bosco 
NRE: Campo Mourão 
Componente Curricular:  Todos os componentes curriculares  
Conteúdo trabalhado:   

Objetivo: Romper a resistência e o sentido de "vigilância" atribuído pelo 
professor, diante da metodologia e estabelecer vínculo de confiança; 
● Implementar o trabalho do Acompanhamento da Hora-Atividade e 

da Observação em Sala de Aula; 
● Sistematizar um modelo de instrumento de acompanhamento da 

Hora-Atividade, Observação em Sala de Aula e Feedback Formativo. 
● Trabalhar com os professores, de forma individualizada, durante a 

Hora-Atividade, a proposta da Observação em Sala de Aula e seus 
fundamentos; 

● Realizar uma escuta ativa do professor. 

Desenvolvimento da implementação: 
 O trabalho  contemplou três frentes de atuação: Gestão do Tempo voltado para 

a organização dos momentos da aula com foco no maior protagonismo dos 
estudantes, Organização do Espaço centrado no preparo do ambiente acolhedor 
para aprendizagem e Clima em Sala de Aula, centrado nas relações interpessoais 
que acontecem em sala de aula. 

O trabalho foi realizado com os professores de forma individualizada, contendo 
três momentos distintos, que denominamos "Ciclo'' em média 5 dias com cada 
professor. O “Ciclo” é iniciado com o primeiro momento, o acompanhamento da 
Hora-Atividade, com a apresentação da metodologia, oportunizando a escuta ativa do 
professor, acordando os critérios para o segundo momento, a Observação em Sala de 
Aula e finalizando com o terceiro momento, o Feedback Formativo, concluindo um 
"Ciclo''. Tudo é agendado no primeiro momento e registrado à medida que acontece, 
em um único instrumento contendo rubricas de acompanhamento e pauta de 
Feedback Formativo. 

A sistematização em ciclos, torna possível que a prática seja cotidiana e 
contínua no contexto escolar. Com essa prática, conseguimos implantar a formação 
em serviço da Observação em Sala de Aula, romper as resistências e vivenciarmos 
novas experiências educacionais. Na sequência, apresentamos as etapas realizadas 
pela docente para implementação da ação: 



Formadores em 
Ação 
Formadores em 
Ação 

Foi agendado com os professores de forma individualizada o 
acompanhamento da hora-atividade com a intenção de estabelecer o vínculo e 
a confiança entre as partes e principalmente, esclarecer o objetivo dessa 
formação em serviço. 
Além do objetivo da observação de sala de aula, foi apresentado aos docente 
possíveis frentes, instrumentos, critérios e uma rubrica de observação. 
Desenvolveu-se também um cronograma de atendimento de toda a equipe 
gestora com os professores, com base no horário da hora-atividade de cada 
professor, de maneira que cada membro da equipe gestora realizasse o 
primeiro “ciclo” com um professor por semana, sendo que denominamos de 
“ciclo”, os três momentos distintos com cada professor. 

Após o estabelecimento do tempo de observação, frentes que seriam 
observadas, instrumentos e critérios, foi realizado o acompanhamento em sala 
de aula. Inicialmente a pedagoga se apresentou a turma, justificou o motivo da 
sua presença e buscou um local estratégico para que pudesse realizar a 
observação. Após o término do tempo combinado, a pedagoga saiu da sala e o 
docente continuou o trabalho que estava desenvolvendo com os estudantes. 

O terceiro momento foi destinado ao feedback formativo. Para isso, a 
pedagoga Irma inicialmente estabeleceu uma data e local para devolutiva 
junto ao professor, analisou os registros realizados a fim de um maior 
entendimento, bem como, da elaboração de questionamentos propositivos. 
 Tendo como ponto de partida o feedback sanduíche a pedagoga 
agradeceu o professor por ter se disponibilizado a permitir a observação, em 
seguida realizou alguns questionamentos para compreender situações 
evidenciadas em relação a organização do espaço e o clima em sala de aula 
com base na rubrica apresentada no primeiro momento e nos registros 
efetivados no segundo momento da observação. Ao final, agradeceu 
novamente e reforçou os pontos positivos observados durante a aula. 

 Diante dos pontos evidenciados e da conversa com o professor, foi 
sugerido a utilização das técnicas Circule e Faça o Mapa (LEMOV, 2020), uma 
vez que ficou evidente a necessidade de uma reorganização da turma, bem 
como a importância do professor caminhar pela sala. 
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Com essa prática conseguimos romper com o sentido de "vigilância" e 
implantar o trabalho de formação em serviço de Observação em Sala de Aula, 
com os professores do colégio. Os elementos que destacamos nessa experiência 
é o trabalho individualizado com o professor durante o acompanhamento da 
hora-atividade, o fato de iniciarmos o trabalho somente com três frentes de 
atuação, deixando as frentes de atuação mais complexas para serem 
trabalhadas quando o vínculo e a confiança no trabalho for estabelecida entre as 
partes. A criação de um instrumento único, dinâmico e a sistematização das 
ações, a escuta ativa dos professores, os questionamentos propositivos, a 
divisão do trabalho em “ciclo” favorece a continuidade do trabalho da 
Observação de Sala de Aula está organizada como uma prática cotidiana no 
contexto escolar.  

Os professores que passaram pelo primeiro “ciclo” de observação relataram 
que tinham uma impressão negativa do trabalho de Observação em Sala de 
Aula e que a maneira como foi feito, com parceria, cumplicidade, respeito, 
trabalho coletivo e colaborativo, entenderam melhor a metodologia e se sentem 
seguros e amparados pela equipe gestora. Também relataram que gostaram da 
maneira como foi realizado o feedback formativo e o fato de todas as ações 
estarem registradas em um único documento, perceberam a organização da 
equipe gestora, passando segurança para todos os envolvidos. 

Para otimizar a ação da equipe bem como manter a memória do trabalho 
realizado foi  criada uma pasta no Drive do email institucional, compartilhada 
com a Equipe Gestora, com subpastas de cada professor, contendo o 
instrumento criado para o ciclo de atendimento, assim, todo o 
acompanhamento deve ser registrado de forma digital e ao finalizar o 
atendimento, salvar em PDF e encaminhar no email @escola do professor pois, 
desta maneira, ele terá acesso a todos os links recomendados durante o 
atendimento. 

Principais Resultados: 
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Registros da Implementação: 
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Ação 

PEDAGOGO 
FORMADOR 

JORNADA I - 2022 
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Estilos de ensino e de 
aprendizagem na intervenção 

pedagógica  

Cursista: Emiliana Lopes 
Escola: Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Ovande do Amaral 
NRE:  Área Metropolitana Sul 
Componente Curricular:  Pedagogia e Matemática 
Série/ano: 6º ano 
Conteúdo trabalhado: Habilidades básicas da matemática 
Objetivo: Auxiliar o professor no desenvolvimento de práticas 
pedagógicas diversificadas de modo a atender os diferentes 
estilos de aprendizagem do 6º ano. 

Desenvolvimento da implementação: 

Para o desenvolvimento do acompanhamento da hora-atividade e da 
observação de sala de aula, a pedagoga utilizou-se das etapas e 
instrumentos apresentados na Jornada do Pedagogo Formador trabalhada 
durante o programa Formadores em Ação. 

Por meio do questionário de estilos de aprendizagem, diagnosticou-se 
que estes estudantes apresentam estilos variados, predominando o estilo 
ativo, porém com pouca concentração na realização das atividades, em 
seguida vem o reflexivo, o teórico e pouquíssimos pragmáticos. 

Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente para 
implementação da ação: 



Formadores em 
Ação 
Formadores em 
Ação Ao reconhecer as necessidades de avanço na aprendizagem durante a etapa 

de nivelamento, a pedagoga Emiliana agendou um horário para 
acompanhamento da hora-atividade com  a professora de matemática em 
que observaram os dados do Power B.I relativos a turma do 6º ano, 
destacando os pontos de atenção referentes às defasagens e dificuldades de 
aprendizagem dos estudantes.  
Neste momento, também, foi aplicado na docente o questionário de estilos 
de ensino para o reconhecimento da maneira predominante de como a 
docente conduz suas aulas. 

Durante a hora-atividade ficou combinado que a pedagoga iria acompanhar 
o professor em sala de aula com a intenção de aplicar um instrumento que 
permitisse o reconhecimento das  características de aprendizagem dos 
alunos (estilos de aprendizagem) e relacioná-las com a forma como a 
professora ensina.  
Para que, a partir dos resultados, pudessem pensar e planejar intervenções 
pedagógicas e atividades a serem desenvolvidas com a turma. 

Em um novo acompanhamento de hora-atividade a pedagoga apresentou e 
discutiu com a professora dados referentes ao perfil de aprendizagem 
predominante da turma e sua relação com a maneira como a professora até 
o momento estava ensinando. Diante dos resultados estabeleceu-se 
algumas atividades e formas de encaminhamento de modo que os 
estudantes pudessem vivenciar de modo prático os conteúdos relacionados 
a tabuada, cálculos mentais e as quatro operações. 
Tendo como base os estilos de aprendizagem, foram direcionados trabalhos 
em duplas ou individuais, oportunizando a resolução de problemas reais 
contextualizados em situações problemas, abrangendo a leitura, escrita e 
interpretação. 
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Principais Resultados: 
 

O trabalho possibilitou o resgate do aprendizado no nível em que os 
estudantes se encontravam e fez com que todos se envolvessem e 
participassem ativamente das atividades. 

Diante dos resultados, optamos em montar uma pasta (portfólio) com 
atividades extras para realizarem em casa no decorrer do ano, vinculadas com 
os objetos do conhecimento trabalhados em sala de aula. Constatamos que a 
maioria dos estudantes se apropriaram dos objetos do conhecimento 
trabalhados, porém, alguns precisam de um tempo a mais, devido a serem 
estudantes com dificuldades no aprendizado. 

Os estilos de aprendizagem possibilitaram uma visão individualizada do 
processo de apropriação do conhecimento, facilitando a aprendizagem e o 
planejamento do professor. 

A experiência desenvolvida com o 6º ano está sendo compartilhada com 
os demais professores da escola durante o acompanhamento da hora-
atividade. 

Registros da Implementação: 
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Recursos digitais nas etapas do 
Conselho de Classe  

Cursista: Glaci Maria da S. Sarnecki  
Escola: Colégio Estadual Sagrada Família 
NRE:  Área Metropolitana Sul 
Componente Curricular:  Pedagogia 
Série/ano:  Ensino Médio - Formação de Docentes 
Conteúdo trabalhado:  Conselho de Classe 
Objetivo: Promover o diálogo com o coletivo da escola, 
mobilizando os professores e alunos à reflexão sobre o 
processo ensino e aprendizagem, bem como realizar o 
feedback formativo com foco na seleção e problematização das 
necessidades de aprendizagem das turmas, identificando os 
alunos com dificuldades específicas de aprendizagem.  

Desenvolvimento da implementação: 

Para o desenvolvimento das etapas do conselho de classe, a pedagoga 
utilizou-se de instrumentos apresentados na Jornada do Pedagogo 
Formador trabalhada durante o programa Formadores em Ação.  

Após vivenciar durante os encontros de Formadores em Ação a 
utilização da ferramenta Padlet, a pedagoga optou por implementá-la com a 
intenção de colher informações para o conselho de classe. Para isso, 
construiu um Padlet para a escola e socializou o link com os professores 
durante a hora-atividade com a finalidade de que pudessem alimentar com 
dados sobre o rendimento dos alunos. 

Foi feito uso da plataforma Padlet, onde apresentaram os dados por 
sala e posteriormente  socializando o link com os professores que 
completaram o trabalho durante sua hora-atividade sob orientação da 
pedagoga.  

Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente para 
implementação da ação: 
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Para identificar informações a respeito da presença e aprendizagem dos 
estudantes, a pedagoga Glaci Maria realizou o acompanhamento da hora-
atividade com os professores. Como fonte de registro das informações 
apresentadas pelos professores utilizou-se o Padllet o qual permitiu que os 
docentes apontassem dados como: número de alunos por turma; número 
de transferências; número de alunos Programa Mais Aprendizagem; notas 
abaixo da média, datas e ações pedagógicas realizadas; pontos positivos e 
de atenção em relação às turmas e alunos.  

Com base nos registros contidos no Padlet e na discussão realizada durante 
o conselho de classe, a pedagoga realizou as intervenções necessárias junto 
às turmas e estudantes.  
Durante a conversa com as turmas, também foi apresentado o mesmo 
modelo de Padlet para que os estudantes pudessem registrar e expressar 
seus pensamentos, sentimentos, opiniões, emoções frente ao ambiente 
escolar e o processo de ensino e aprendizagem. Este Padlet ficou aberto 
para que houvesse a interação e troca entre estudantes e professores. Cada 
um deixou mensagens, houve grande participação neste ambiente por 
meio das questões: Como me sinto hoje; Meu maior desejo; Um recado para 
meus colegas; Atividades que meus professores realizaram e eu gostei 
muito (você não precisa citar o nome do professor e a disciplina, somente a 
atividade); No que ainda preciso melhorar enquanto estudante; Um 
incentivo para meus professores; Sugestões, dicas e pedidos. Os 
professores puderam interagir com os alunos neste ambiente virtual e a 
experiência foi gratificante.  

Após a coleta de dados de professores e alunos, estabeleceu-se alguns 
encaminhamentos com os professores durante a hora-atividade, a fim de 
que pudessem reorganizar aspectos da prática pedagógica frente às 
solicitações dos estudantes. Também foi solicitado aos estudantes o 
desenvolvimento de certas atitudes como foco na criação de um melhor 
clima escolar em sala de aula. 
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Principais Resultados: 
 

Foi possível constatar que o uso dessa metodologia e ferramenta de 
trabalho possibilitou que a escola chegasse ao conselho de classe com um 
conhecimento real do trabalho como um todo e o que foi desenvolvido no 
trimestre pelo coletivo com a participação direta e efetiva de todos que atuam 
no processo educativo. 

Percebeu-se um grande avanço no sentido de tornar o conselho um 
momento de integração entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 
dando espaço de acolhimento para o principal foco do trabalho, o estudante. Ao 
chegar na data estipulada para o conselho, este fluiu muito bem pois, houve a 
contribuíram de todos para a elaboração do documento com o conhecimento 
das interações dos colegas, houve um clima muito melhor para o andamento do 
mesmo. 

Desenvolveu-se também um relacionamento de confiança, honestidade e 
respeito entre professores e alunos a partir de ações e aprendizados, bem como 
um espaço de decisão coletiva com o objetivo de refletir sobre o processo ensino 
aprendizagem.  

Registros da Implementação: 

FONTE: https://padlet.com/estelapaes/mllwjl2f5m4eiy12  
https://padlet.com/glacisarnecki1/g8lo23diwu15prl8  
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Cursista: Autor(a): Bruna Karla Rossaneis 
Escola: Colégio Estadual Souza Naves  
NRE:  Londrina 
Componente Curricular: Biologia 
Série/ano: 2º ano 
Conteúdo trabalhado: Biodiversidade e Reino Plantae 
Objetivo: Alcançar práticas de ensino e de avaliação 
contextualizadas por meio do conteúdo de botânica, de modo que 
possam estimular e disseminar valores de preservação da 
biodiversidade. 

Desenvolvimento da implementação: 

Para o desenvolvimento da implementação a professora utilizou 
de instrumentos e critérios avaliativos construídos durante a primeira 
jornada de avaliação do programa Formadores em Ação. 

Após abordar com os estudantes temas como ecossistema, 
biodiversidade, biomas e cadeias e teias alimentares, a professora 
estabeleceu como combinado com os estudantes a aplicação de um 
trabalho avaliativo a ser desenvolvido na aula seguinte. 

Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente 
para implementação da ação: 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
ATIVIDADE AVALIATIVA 

ORAL SOBRE DESMATAMENTO 
NO ENSINO MÉDIO  
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O trabalho avaliativo iniciou-se com a apresentação de um vídeo que 
tratava do desmatamento da floresta amazônica Como o desmatamento e 
queimadas ameaçam a Floresta Amazônica .  

Após a apresentação do vídeo a docente apresentou aos alunos 
questionamentos como: - Por que preservar as plantas? - A região onde moro 
é muito desmatada? - Quais as consequências do desmatamento? 

Conforme os estudantes respondiam, a docente anotava no quadro as 
ideias principais. Em seguida, solicitou que construíssem em uma folha, 
previamente disponibilizada, respostas para os questionamentos 
apresentados. 

Com a finalidade apresentar aos estudantes outros instrumento 
avaliativo para que pudessem realizar a interpretação de problemas 
ambientais mediante a leitura de charges projetadas de forma digital, a 
professora solicitou que individualmente, observassem cada imagem, 
seguida de um debate sobre o impacto climático que a ausência da vegetações 
densas podem causar. Segunda charge com imagens de animais cujo o 
habitat foi destruído por cortes ou queimadas, problematiza a situação, 
relacionando com a região onde vivem com questionamentos propositivos: 

- Existe relação entre esta imagem e a região onde moramos? 
- Quais os impactos da queimada e desmatamento na nossa região 

para os animais? 
Por meio das respostas dos estudantes a docente realizou no quadro 

registros pontuais, formando um infográfico para sistematização do 
conteúdo. Após isso, em seguida solicitou que os alunos registrassem 
individualmente na ficha disponibilizada a construção realizada. 

Por fim, a professora Bruna solicitou aos alunos que realizassem uma 
pesquisa sobre as espécies vegetais mais ameaçadas no Brasil. Para este 
trabalho poderiam utilizar fontes diferenciadas  tais como livros, revistas e 
jornais, físicos ou digitais. Estabeleceu-se como critérios para a realização da 
pesquisa: - Apresentação de vegetações ameaçadas no Brasil. 
- Regiões que sofreram queimadas no Brasil no último ano. 
- Impactos da queimada na vida dos brasileiros. 

Após a explicação do trabalho, a docente fez uma síntese do trabalho 
avaliativo realizado e fez os encaminhamentos do que seria desenvolvido na 
próxima aula. F 
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Principais Resultados: 
 

Foi possível verificar que a utilização de estratégias avaliativas diversificadas 
permitiram aos alunos a compreensão do conteúdo trabalhado de maneiras 
diferenciadas. Na interação com as charges demonstraram facilidade em citar as 
causas e consequências do desmatamento, se posicionaram de forma crítica, 
argumentando como as formas de consumo excessivo contribuem para o 
desmatamento.  

A articulação do vídeo com as imagens permitiu aos alunos relacionar os 
problemas do desmatamento no Brasil com os problemas locais da região onde 
vivem. Durante as falas, a docente realizou intervenções para conceituar o 
assunto. 

A realização desse trabalho foi muito importante tendo em vista que houve o 
incentivo a curiosidade sobre as plantas, que muitas vezes, por falta de 
conhecimento, são até mesmo esquecidas como organismos vivos que 
compõem a natureza. Assim, os discentes estudaram e aprenderam Botânica 
pelo processo de observação e discussão de charges e montagem de um quadro 
interpretativo. Ao final do processo, é possível concluir que a avaliação fica mais 
atraente para o aluno quando usada atividades que estimulam as discussões 
orais com chuvas de ideias e organizando os pensamentos em infográficos em 
sala .  

Diante dos relatos dos alunos, observou-se que, de fato, o conteúdo de 
Botânica ainda é considerado por alguns discentes como chato, mas, com o 
desenvolvimento do trabalho, foi estimulada a curiosidade e o interesse pela 
área vegetal. 

Registros da Implementação: 

Fonte: modelo de infográfico 
montado durante a chuva de 
ideias com os alunos 
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Cursista: Autor(a): Irivanda Fernandes Serafini 
Escola: Colégio Estadual Leonilda Papen  
NRE:  Toledo 
Componente Curricular: Geografia   
Série/ano: 9º ano 
Conteúdo trabalhado:  Globalização, sociedade e Meio Ambiente. 
Objetivo: Reconhecer e avaliar a compreensão dos alunos a 
respeito da desigualdade de consumo de acordo com a renda 
familiar. 

Desenvolvimento da implementação: 

Com a finalidade de realizar um processo avaliativo que permita a 
compreensão dos impactos do meio ambiente advindos do processo de 
globalização - Descritor -  D45. 

Para o trabalho de ensino e de avaliação com este descritor utilizou-
se a aula 26 de Geografia do RCO  
EnFunII_Geografia_9ºano_slides_aula26.pptx  que trata da sociedade de 
consumo. Após o docente trabalhar o conteúdo teórico e a prática de 
mão na massa, a professora pensou momentos avaliativos diferenciados 
de modo que os alunos pudessem expressar a construção do 
conhecimento por mais de uma forma de aprendizagem. 

AVALIAÇÃO  
 SOCIEDADE, GLOBALIZAÇÃO E O 

CONSUMISMO 

https://docs.google.com/presentation/d/1N8n7eW_iJuuMs7NybUaQrbZcEbr6IY0i/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1N8n7eW_iJuuMs7NybUaQrbZcEbr6IY0i/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1N8n7eW_iJuuMs7NybUaQrbZcEbr6IY0i/edit
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Para o reconhecimento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre a 
compreensão dos impactos do meio ambiente advindos do processo de 
globalização, foram realizados alguns questionamentos. Conforme os 
estudantes respondiam, a docente solicitava aos alunos que realizassem 
registros no caderno a partir da resposta do colega. Conforme as respostas, 
a docente realizava novos questionamentos.  

Com base nas informações de consumo da aula 26, a professora apresentou 
aos estudantes a música Consumismo - 3ª do Plural Engenheiros do Hawaii, 
a docente solicitou aos alunos que os alunos registrassem as ideias 
principais que a música apresentava. 

Com base no trabalho desenvolvido no primeiro e segundo momento, os 
alunos foram divididos em duplas ou trios para a construção de uma charge 
que comunicasse impactos do consumo, advindos do processo de 
globalização, no meio ambiente. Durante a realização desta atividade 
avaliativa a docente circulou na sala dando orientações pontuais para 
melhor produção.  
Além das atividades avaliativas realizadas em sala de aula, a professora 
solicitou que os estudantes realizassem o registro ou  recolhimento das 
embalagens dos itens consumidos pela família ao longo de uma semana, 
com a respectiva apresentação em sala (whatsapp web ou de modo físico - 
trazendo os materiais).  

Os materiais e registros que os alunos trouxeram foram comparados, a fim 
de identificar a relação entre o tipo de produto consumido, o poder 
aquisitivo da família e o impacto no meio ambiente. Mediante a 
apresentação oral dos estudantes a docente realizou para o grupo 
questionamentos a respeito do impacto que o material apresentado tem no 
meio ambiente. As respostas obtidas deveriam ser registradas por todos em 
uma folha à parte, que foi entregue para a docente ao final da aula. 
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Principais Resultados: 
 

  A atividade atingiu os objetivos, levando os alunos a perceberem 
que os seus comportamentos são influenciados pela mídia, e como podem agir 
diferente, uma vez que fazem parte dos agentes transformadores da 
sociedade, e que o conteúdo faz parte do contexto de vida deles. 

 Os diferentes recursos avaliativos utilizados permitiram que os 
alunos pudessem mostrar evidências de apropriação dos conhecimentos a 
respeito do descritor D45 - Compreender os impactos no meio ambiente 
advindos do processo de globalização. 
 Na continuidade do processo avaliativo, foram realizados outros 
trabalhos dentro de uma perspectiva de avaliação mais ampla, de modo a 
oportunizar aos estudantes diferentes caminhos para se chegar ao 
conhecimento. 

Registros da Implementação: 
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Cursista: Autor(a): Tatiana Aparecida Rocha  
Escola: Colégio Estadual Cívico Militar Bernardina Schleder 
NRE:  União da Vitória 
Componente Curricular: Pedagogia 
Série/ano: PMA Matemática 
Conteúdo trabalhado:  Observação de sala de aula e feedback 
formativo.  
Objetivo: Realizar o acompanhamento pedagógico e feedback 
formativo com docentes da prática de sala de aula observada. 

Desenvolvimento da implementação: 

A realização da observação de sala de aula e feedback formativo 

aconteceu com a finalidade de auxiliar o professor no aperfeiçoamento das 

aulas de modo a ofertar aos alunos práticas pedagógicas diferentes daqueles 

que os estudantes vivenciam na sala de aula regular. 
Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente para 

implementação da ação: 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
ATIVIDADE AVALIATIVA 

ORAL SOBRE DESMATAMENTO 
NO ENSINO MÉDIO  
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Inicialmente a pedagoga Tatiane entrou em contato com a pedagoga da 
instituição e explicou o objetivo desta ação, quais temáticas seriam tratadas 
e o momento em que a mesma poderia acontecer. 

 Após o contato inicial, a pedagoga mediou o agendando da hora-atividade 
com a professora Márcia do componente curricular de Matemática. O 
encontro com o docente aconteceu via Google Meet, em que foi tratado o 
contexto dos estudantes do PMA, e suas diferenças em relação aos 
estudantes do ensino regular. Realizou-se também a análise do Power BI 
Presente na Escola, identificando os estudantes que apresentavam-se 
infrequentes e que estavam também faltosos no regular, o que possibilitou 
o reconhecimento dos pontos de atenção. Também foi conversado sobre o 
planejamento das aulas e do uso do material de apoio RCO + aulas. 

Ao final da hora-atividade ficou combinado com a professora a 
realização de uma observação de sala de aula, tendo como frentes de 
observação os encaminhamentos metodológicos desenvolvidos, a partir 
dos instrumentos, frentes de observação e critérios a serem empregados. 
Ficou combinado que ao final da observação, haveria um momento do 
feedback formador. 

A realização da observação de sala de aula aconteceu via Google Meet. Para 
tanto, a professora posicionou o computador em um ponto que foi possível 
acompanhar todo o desenvolvimento da aula, aplicação do conteúdo e 
realização das atividades pelos estudantes. Ao final da aula ficou acordado 
que a realização do feedback formativo iria acontecer na próxima semana. 

Para a construção do feedback a técnica do NRE realizou uma análise dos 
registros realizados, utilizou da rubrica  como uma ferramenta que 
possibilitou o direcionamento e identificação de pontos positivos e de 
melhoria na prática observada a partir dos objetivos do programa. 

Próximo a data de feedback, a técnica entrou em contato com a pedagoga da 
escola e com a professora para reforçar a data de realização da devolutiva 
da aula observada. Esta ação aconteceu via Google Meet, contou com a 
utilização do Jamboard como um recurso que permitiu o desenvolvimento 
de questionamentos propositivos a partir dos registros e apontamentos.  
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Principais Resultados: 
 
 

Foi possível constatar que o momento de feedback permitiu a reflexão 
sobre as práticas de ensino desenvolvidas pela professora na aula, o que 
possibilitou, segundo o relato da docente observada, o estabelecimento de 
novas ações a serem desenvolvidas na continuidade do trabalho.  

A professora pontuou que vê o feedback como um retorno importante 
para a melhoria da prática pedagógica. Relatou ao final do feedback 
formativo, as possibilidades de melhoria, tendo como ponto de partida 
práticas de ensino diversificadas junto a estudantes com dificuldades 
complexas. A técnica fez uso do modelo sanduíche para o feedback formativo, 
no qual apontou os aspectos positivos e as fragilidades foram apontadas 
como ponto de melhoria para as próximas aulas. A professora relatou que a 
ação lhe proporcionou momentos reflexivos e de replanejar suas práticas 
pedagógicas, visando desenvolver a aprendizagem ativa dos estudantes, com 
uso de estratégias diferenciadas e metodologias ativas.  

Com o uso do Jamboard a técnica solicitou que a professora escrevesse 
sua percepção dos pontos identificados. Foram apresentadas sugestões para 
os pontos de atenção identificados e retomados os conceitos de metodologias 
ativas e aprendizagem ativa.  
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Registros da Implementação: 
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Cursista: Autor(a):  Ana Paula Basso 
Escola: Colégio Estadual C. Godoy Moreira  
NRE: Ivaiporã   
Componente Curricular:  Professor História 
Conteúdo trabalhado: Observação de sala de aula e feedback 
formativo 
Objetivo:  realizar a observação de sala de aula e o feedback de 
forma que os professores entendam que o intuito da observação e 
feedback é impessoal, e foca-se no objeto final que é o processo 
ensino/aprendizagem do estudante. 

Desenvolvimento da implementação: 

Com a finalidade de contribuir com a equipe gestora no processo de 

observação de sala de aula, a tutora Ana Paula planejou e desenvolveu em 

parceria com as pedagogas do Colégio Godoy Moreira o processo de 

observação de sala de aula. Para esta ação a tutora considerou os 

conhecimentos construídos durante a Jornada de Observação de Sala de 

Aula no programa Formadores em Ação, bem como os momentos 

formativos realizados semanalmente pelo Departamento de 

Acompanhamento Pedagógico - DAP com a equipe de tutoria dos Núcleos 

Regionais de Educação - NREs. 
Na sequência, apresentamos as etapas realizadas pela docente para 

implementação da ação: 

Acompanhamento da observação 
de sala de aula por meio da 

Tutoria Pedagógica 
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Com a intenção de efetivar o processo de observação de sala de aula com a 
equipe gestora a tutora aproveitou um dos momentos da reunião de tutoria 
para apresentar a proposta de acompanhamento de sala de aula e de 
feedback formativo, bem como pensar possibilidades de efetivação da 
mesma dentro de um horário e data específicos. 
Inicialmente a tutora ouviu os profissionais da equipe gestora a respeito 
dos principais desafios enfrentados pela escola no momento, sugeriu o 
desenvolvimento de uma observação de sala de aula. Após combinou as 
frentes observadas, sendo elas: metodologia, gestão do tempo, 
comunicação assertiva e clima escolar, bem como estabeleceu os 
instrumentos e critérios que seriam utilizados. Ficou estabelecido que um 
determinado professor seria observado em três turnos, manhã, tarde e 

noite, por pedagogos diferentes.  

 A equipe gestora e a tutora se reuniram com o professor para convidá-lo 
para esta ação, bem como apresentar as frentes, instrumentos e critérios a 
fim de realizar ajustes finais para que a ação pudesse acontecer. Nesta 
etapa também ficou estabelecido os dias e as turmas que seriam 
observadas. 

Após o acompanhamento do professor em sala de aula a tutora se reuniu com 
as pedagogas para discussão dos pontos observados, elaboração de 
questionamentos propositivos, construíram sugestões com pontos de 
melhoria focando o processo de ensino e aprendizagem, construindo uma 
pauta de feedback formativo que seria desenvolvida pela equipe com o 
professor na mesma semana. Participaram do feedback o professor 
observado, a diretora e uma pedagoga da escola.  

Após a realização do feedback formativo, a equipe gestora combinou com a 
tutora um momento da reunião de tutoria para realizar a devolutiva sobre o 
feedback realizado com o professor, bem pensarem coletivamente a 
continuidade da ação com o professor observado, bem como com outros 
docentes da escola.  
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Principais Resultados: 
 

Dentre os resultados alcançados mediante a observação realizada está o 

reconhecimento por parte do professor de melhoria no trabalho, assim como a 

diminuição da desconfiança sobre a observação em sala de aula, sendo 

compreendida como uma estratégia formativa pautada no trabalho de parceria 

com foco no avanço na prática pedagógica. 

 A observação tornou-se mais importante para a maioria dos professores que 

indicou que a presença da equipe na sala de aula permitiu o reconhecimento de 

outros profissionais da escola a respeito de como os alunos se comportam, níveis 

de defasagem de aprendizagem e de situações relacionadas a fatores 

emocionais. A identificação de tais comportamentos e atitudes em sala de aula, 

permitiu o desenvolvimento de ações mais assertivas para cada uma das turmas. 

 Destaca-se também que a ação realizada deu segurança e suporte para a equipe 

gestora frente para que pudessem desenvolver ações com foco na resolução do 

problema de enfrentamento que alguns professores impõem às realizações de 

observação de sala de aula e feedback. Quando a equipe gestora trabalha em um 

coletivo unido e com foco na ação de forma a atingir tal objetivo, de forma 

organizada transparente e real, toda a ação fica mais fácil e significativa para 

todos.  

Registros da Implementação: 
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