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Que mundo é este?Que mundo é este?



A arte de viver em um
mundo ultrassaturado
de informações ainda
deve ser aprendida,
assim como a arteassim como a arte
ainda mais difícil de
educar o ser humano
neste novo modo de
viver.



Qual é então o papel dos profissionais da educação de hoje
diante dos novos desafios postos e quais exigências
pedagógicas resultam proeminentes?

Qual é portanto o papel da educação e de seus profissionais?



MUDANÇA....MUDANÇA......

• Olhar para frente.....vislumbrar o que virá.





• O que nos faz bons professores ,
ensinar bem ou formar bons
alunos?

• Até onde chega nosso trabalho?
• Até onde chega nossa 

responsabilidade como docentes e responsabilidade como docentes e 
onde começa a responsabilidade 
dos estudantes?

• Como conseguimos equilibrar o
eixo disciplinar com o eixo
pessoal?



REPENSAR NOSSO COMPROMISSO COMO PROFESSORES, ENCARAR DE FRENTE 
NOSSA PROFISSIONALIDADE.



PROFISSIONALIDADE DOCENTE: 
MEDIAÇÃO DO PROFESSOR E PROTAGONISMO DO ALUNO



ELABORAR SEU 
PLANEJAMENTO

COMO FAZER UM 
PLANO DE ENSINO

COMO DEFINIR OS 
OBJETIVOS DE SEU 

HABILIDADES, 
COMPETÊNCIAS E 

ATITUDES: O QUE ELAS 

O que um professor universitário precisa saber para exercer a 
docência?

PLANEJAMENTO PLANO DE ENSINO OBJETIVOS DE SEU 
CURSO/DISCIPLINA

ATITUDES: O QUE ELAS 
TEM A VER COM A 

DOCÊNCIA?

COGNIÇÃO, 
AFETIVIDADE, 

METACOGNIÇÃO??????

QUE CONTEÚDOS 
PRIORIZAR

INCORPORAR A 
TECNOLOGIA



O que um professor universitário precisa saber para exercer a 
docência?

1 2 3 4 5
Que proposta de 
aprendizagem 
privilegiar?

1
Entender a 
profundidade das 
inovações 
metológicas, das 
metodologias ativas

2
E a avaliação? 

3
Qual a importância 
do currículo nesse 
percurso?

4
Interdisciplinar? 
Transdisciplinar?

5



DECIDA-SE!

Em 1931, ao criar o “Admirável Mundo Novo”, Aldous Huxley (1894-1963)
visualizou o problema do condicionamento humano atrelado a uma escravidão
satisfeita e alienada.

Eneko – cartunista espanhol.



Visão de futuro ao final do século XIX!!



QUAL O NOSSO 
PROGNÓSTICO PARA A 

EDUCAÇÃO NO FUTURO?



ENSINAGEM CRIATIVAENSINAGEM CRIATIVA



APRENDIZAGEM 
ENVOLVENTE

• “Quanto mais o professor acredita
nos seus alunos, menos ele
reprova.” Dubet

• Coragem para trangredir o que nãoAPRENDIZAGEM 
ENVOLVENTE • Coragem para trangredir o que não

contribui para uma educação
humanizadora.



Professor e aluno na universidade

ONTEM HOJE AMANHÃ

Professor:
INFORMADOR 

Aluno:
REPETIDOR

Professor:
MEDIADOR/PROBLEMATIZADOR

Aluno: PARTICIPANTE , SUJEITO 
APRENDIZ 

Professor:
ORIENTADOR

Aluno:
AUTÔNOMO / AUTOR







O futuro das profissões



Estamos de olho em 2050?

Ou Ou 

Estamos preparando jovens
para um mundo em extinção?



Em um mundo inundado por
informações, clareza é poder.

O que devemos ensinar às
crianças?





A construção de uma proposta de 
avaliação passa inevitavelmente por 

uma OPÇÃO SOBRE ENSINAR E APRENDER, que uma OPÇÃO SOBRE ENSINAR E APRENDER, que 
expressa por sua vez, uma OPÇÃO POR UM MODELO 

EPISTEMOLÓGICO- PEDAGÓGICO.



Com que 
referenciais 

percebemos e 
entendemos entendemos 
a avaliação 
no ensino 
superior?



Currículo por competências

Ensinar a pensar 

Conhecimento Inserção social
Perfil Profissiográfico

Habilidade Cognitivas e Relacionais
Criatividade
AutonomiaHabilidade Cognitivas e Relacionais Autonomia
Aprendizagem auto dirigida

Atitudes Empatia

Valores Colaboração
Diálogo



Processual Formativa

Avaliação

Contínua Indicadores de 
aprendizagem



INDIC ADORES
DESCRITORES
DAS COMPETÊNCIAS: DAS COMPETÊNCIAS: 
conhecimentos, 
habilidades e atitudes



Educação como construção



Educação como construção

AULA EXPOSITIVA DIALOGADA – OPERATÓRIA
SONDAGEM – (sensibilização, conhecimentos prévios)
PROBLEMATIZAÇÃO -(questionamentos, reflexão, pensar)
SISTEMATIZAÇÃO – (organização das questões centrais, consolidação 
dos conhecimentos)
GENERALIZAÇÃO – (aplicação em situações semelhantes, novas)



Prova Operatória para uma Aula Operatória



PROVA 
OPERATÓRIA

• NÍVEIS DE COMPLEXIDADE
• TAXONOMIA DE BLOOMPROVA 

OPERATÓRIA
• TAXONOMIA DE BLOOM
• ESTRUTURA



Indicadores, Descritores e Níveis
• Indicador: representa o parâmetro que analisa um

aspecto importante da competência;

• Descritor: São as características qualitativas
(evidencias) da conduta do aluno, que refletem o nível
de desenvolvimento de uma competência. Os
descritores devem evidenciar comportamentosdescritores devem evidenciar comportamentos
completos, provas, sinais, funcionalidades ou conjuntos
de características que permitem observar se o aluno
adquiriu uma determinada competência.

• Nível: Refere-se ao estágio que caracteriza a
intensidade de desenvolvimento das competências
pelos alunos. Os descritores são os responsáveis por
descrever estes níveis que tem uma gradação que vai do
nível mais baixo – o nível 1 – compatível com uma
qualificação muito deficiente, até – o nível 5 –
compatível com uma elevada qualificação.





Se esta geração não tem uma visão abrangente do
cosmos, o futuro da vida será decidido aleatoriamente.



EDUCAÇÃO:
A MUDANÇA É A ÚNICA 

CONSTANTECONSTANTE





Muito Grata !

mariaaparecidaamaral@faculdadeserradourada.ccom.br


