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Aluno se avaliando: 
uma mudança de cultura?



linguagem “comum”

estruturas

hábitos



O caso mexicano do programa 
“Aprender a Aprender con TIC”: 

metacognição, qualidade da ação



(co-)criação da rubrica

(co-)criação de atividades

documentação/ portfolio

autoavaliação + evidências

devolutivas



Um caso de socioemocionais: a linguagem 
para o aluno e não para os “especialistas”



O caso do LabVirt: a explicitação de 
expectativas



O caso do Tim Faz Ciências: mexendo com 
o clima













• Aponta o que está errado, mal feito

Corretivo

• Incentiva, parabeniza (sem especificar)

Conciliador (do amigo)

• Entende o ponto de vista do qual parte, 
aprecia o que está bom, apresenta sugestões e 
críticas construtivas para a próxima vez

Comunicativo

Tipos de feedback (devolutivas)



Ambiente Knowledge Forum 



Melhoria de ideias





Criação de rubricas

• Não mais que sete critérios para avaliar numa mesma 
rubrica

• Rótulos “construtivos”
• Quatro níveis, descrição dos níveis: 

– O que está ruim (e costuma acontecer)
– O que está ruim mas tem algo que se salva
– O que está bom mas tem algo que pode ser melhorado
– O ideal (no fundo os objetivos)

• Focada em processo e produtos, não em 
características pessoais

• Online, adaptada, uso repetido ao longo do tempo, 
visualização, análise e discussão coletiva



Categorias que podem ser incluídas 
nas rubricas

• Princípios morais (e os níveis que demonstram 
que é valor. Ex: respeito)

• Competências (ex. criatividade, colaboração)
• Apropriação/domínio de conteúdos/ 

conhecimentos (compreensão como 4. nível)
• Qualidade dos produtos (estética, impacto, 

criatividade ...)
• Avanço coletivo (conhecimento, clima, valores 

... como grupo!)



Práticas -  “tamanho do efeito”
• Sem fazer nada de 

diferente d=0,40
• Compreensão 

superficial, profunda e 
“construída”

• Gerenciamento da 
classe d=0,52

• Microteaching d=0,88
• Relação professor-aluno 

d=0,72
• Feedback d=0,73
• Avaliação formativa 

d=0,90



Avaliação formativa 

• Boas questões, desafios
– Tarefas “abertas” – (L. 

Darling-Hammond – Powerful 
Learning: What We Know About 
Teaching for Understanding)

• Assegurar que os alunos entendem 
o que é necessário para ter 
“sucesso”

• Feedback

• Autoavaliação, avaliação por pares

• Tudo junto: autoregulação



Atividade
+

rubrica do aluno
(usada 3 vezes?)

+ 
mediação do professor



“Contra-exemplo”

• Rubrica (perfil do 
egresso)

• High-impact practices

• Signature work

• ePortfolios
– seesaw



Professor Aluno 
individualme
nte

Pequeno 
grupo

Classe toda

Sugere tema

Registra o que 
sabe

Ouvem 
colegas e 
registram 
ideia do grupo

Autoavalia 
participação e 
reformulação 
de ideia

Feedback discussão

Desafio

...





Criação de uma Cultura

Se torna hábito “inventar” novas práticas
Estratégia:
• Práticas visíveis (uso de ambientes colaborativos 

virtuais)
• Autoavaliações compartilhadas (co-criação de 

uma rubrica inteligente que promove inovação e 
se origina da política educacional)

• Disseminação das melhores práticas (avaliações 
compartilhadas + “eventos” usando redes sociais)

• IFF Learning (Wilson) – in, for and from action 
(para, na, e da ação) 



2021
Pensamento criativo

“Parte diversificada” no 
PISA2012

Resolução de problemas

2015
Resolução de problemas colaborativos

2018
Competências globais 

(socioemocionais, diversidade, dignidade)

OCDE-Instituto Unibanco 2024-27 Steering Committee for Innovation

2024
Aprender a aprender

PISA 2021 – Advisory Group for Creating the Framework 





Desenvolvimento e avaliação da criatividade
• OCDE + 15 países

• Instituto Ayrton Senna, SC, Chapecó, Sistema S

PERSISTENTE • Tolerando incertezas
• Forte diante de 

dificuldades
• Ousando ser diferente

COLABORATIV
O

• Cooperando 
adequadamente

• Dando e recebendo 
feedback

• Dividindo a produção

DISCIPLINADO • Refletindo criticamente
• Desenvolvendo 

tecnologias
• Fazendo e melhorando

IMAGINATIVO • Jogando com 
possibilidades

• Fazendo conexões
• Usando intuição

QUESTIONAD
OR

• Imaginando e 
questionando

• Explorando e 
investigando

• Desafiando suposições 

Lucas, Claxton, Spencer 2013



1 2 3 4 (UAU!)

Criatividade 

na minha 

produção

Não me 

ocupo em 

fazer algo 

novo

Continuo 

tentando, 

mas o que 

planejo/ 

produzo 

ainda pode 

ser 

considerado 

usual

O que planejo/ 

produzo é não usual 

para mim (arriscado, 

radical, lúdico, 

surpreendente) e 

dentro das condições 

de tempo e materiais 

que disponho é 

satisfatório

O que planejo/ produzo é 

não usual para qualquer 

pessoa (explora o risco, a 

surpresa, o exagero, o 

lúdico ...), causa impacto, 

e explora ao máximo os 

materiais que disponho

Inspiração

(de onde 

vem minhas 

ideias!)

 

Não me 

preocupo 

com isso

 

Faço 

conexões 

com outros 

tempos, 

disciplinas, 

ideias, mas 

sem ampliar 

as minhas

Consigo “rastrear” as 

conexões que fiz e 

identificar o papel 

que tiveram para 

ampliar minhas ideias

Sei transformar as 

conexões que fiz em um 

processo a ser usado 

sempre que precisar de 

novas ideias e soluções

Rubrica para promover o desenvolvimento  da criatividade



Integração com o currículo
• “Problemas complexos” no nível dos alunos – na escola e 

no entorno

• Exemplo: soluções criativas para tornar o recreio melhor
• Uso da criatividade após ter aprendido um conceito

• Exemplos: escala e proporção  em matemática para 
representar “o quarto dos sonhos” numa caixa de 
sapatos; componentes celulares representados com 
ingredientes comestíveis

• Uso da criatividade para explicar conceitos
• Exemplo: hábitos, cultura e contextos na idade média 

em diferentes partes do mundo

• Uso da criatividade ao aplicar conhecimentos
• Exemplo: LabVirt – simulação de reações em química 

para tentar tirar manchas; uso do desfribilador cardíaco



Desenvolvimento de Criatividade e Pensamento Crítico 
Chapecó (3 redes) + IAS + OCDE + 12 países

Comunidades de prática

















12 princípios do Knowledge Building (Bereiter e 
Scardamalia)

– Problemas reais e autênticos

– Ideias melhoráveis

– Diversidade de ideias

– Agenciamento epistêmico, discurso de construção do 
conhecimento

– Conhec. “público”, responsabilidade coletiva

– Democratização do conhecimento, avanço simétrico

– Conhecimento pervasivo

– Uso construtivo de fontes “autoritativas”

– Avaliação transformadora, embebida, concomitante

– “Rise above” – construção sobre ideias prévias



Rubrica de avaliação de atividades – Sec. Educ. 
Munic. São Paulo

Transformando um documento bonito num instrumento prático



Rubrica de avaliação de atividades – Sec. Educ. 
Munic. São Paulo



Formação para a prática – inicial - presencial

TIC

Curric CurricCurric Curric

TIC

TIC

ferramentas mesmas
atividades

novas atividades
exemplos

só para o que é bom
com diferencial

suplementar complementar integrado impregnado

O que é bom?
Def. atividades inovadoras
Orientações curriculares

expectativas TIC

RUBRICA



Formação na prática – continuada – a distância
Concepção da
Atividade 1 Atividade 1 no

amb. colaborativo

Atividade 1
com alunos

Autoavaliação
compartilhada

ideia
melhorada

feedback 
formador

feedback 
colegas

feedback 
formador

feedback 
todos

reflexão
compartilh.
com colegas

Concepção da
Atividade 2 Atividade 2 no

amb. colaborativo

Atividade 2
com alunos

Autoavaliação
compartilhada

ideia
melhorada

CICLOS
1-2 meses?



Formação da prática
Deu certo? Atingiu os objetivos?
O que precisa melhorar? Como?

repositório

atividades
autoavaliações
comentários

Comunidade de prática?
Comunidade de aprendizagem?



Mediador

Identifica/ seleciona
boas práticas

Põe holofote, convida p/ 
olhar, discutir, adaptar,
reutilizar

Práticas diversificadas e 
excelentes disseminadas!

Sistema aprende sozinho, cria cultura, quanto mais gente melhor!!!



Experiência ilustrativa – 2º ano do 
ensino fundamental:

Alunos ativos na aprendizagem de 
língua portuguesa

Desenvolvimento de competências 
de leitura, escrita e TIC



Prof. José Rosemberg



Orquestração docente



Práticas abertas da SMESP

A criação de uma cultura!

(Thinkquest, Edmodo, ...)



Links
• https://prezi.com/tnkyorkxnadm/curiosos-em-aca

o/

• http://popplet.com/app/#/1975849

• http://pt-br.padlet.com/jrosemberg/2Amitsu2014

• https://docs.google.com/forms/d/1ZIL7_d7rNWK
Hlufj6r4RnfFi1lPF0T8Sgj6VCMPqElU/viewform 

• http://1drv.ms/1wuNidg

• https://www.facebook.com/events/70979781239
1422/ 

https://prezi.com/tnkyorkxnadm/curiosos-em-acao/
https://prezi.com/tnkyorkxnadm/curiosos-em-acao/
http://popplet.com/app/#/1975849
http://pt-br.padlet.com/jrosemberg/2Amitsu2014
https://docs.google.com/forms/d/1ZIL7_d7rNWKHlufj6r4RnfFi1lPF0T8Sgj6VCMPqElU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ZIL7_d7rNWKHlufj6r4RnfFi1lPF0T8Sgj6VCMPqElU/viewform
http://1drv.ms/1wuNidg
https://www.facebook.com/events/709797812391422/
https://www.facebook.com/events/709797812391422/


“Currículo” – Ciclo de Alfabetização
Ao planejar uma proposta de trabalho neste ciclo o educador deve 
atentar para:
• A exigência de um ensino sistemático e problematizador do 

Sistema de Escrita Alfabética.

• O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 
textos durante todo o processo de escolarização, garantindo 
acesso a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas 
de suas próprias histórias.

• Os conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem 
ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, 
falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade.

• A ludicidade e o cuidado com as crianças como condições básicas 
nos processos de ensino e de aprendizagem.



Competências – listadas pelo 
professor!



A “partitura”

























http://verbetes.2a.mp4






Conhecendo o José Rosemberg





Compartilhamento







Exemplo de rubrica – 1. ano





Seminário Internacional Caminhos para a qualidade da educação pública: Desenvolvimento Profissional de Gestores

Rubrica para Autoavaliação: Processos e Ações de Inovação 

Modernização Modernização 
+ otimização

Inovação 
Induzida

Inovação 
embebida

Princípios

Implementação

Formação



Seminário Internacional Caminhos para a qualidade da educação pública: Desenvolvimento Profissional de Gestores



Seminário Internacional Caminhos para a qualidade da educação pública: Desenvolvimento Profissional de Gestores



Seminário Internacional Caminhos para a qualidade da educação pública: Desenvolvimento Profissional de Gestores



Modelo de avanço coletivo no conhecimento

Conhecimento

P1

P2

Pn
Como pensava antes
No que acreditava
O que não queria …

P1´

P2´

Pn´

Construção
de 

conhecimento

Casos
Vídeos
Leituras
Mediação
(Formadores)

Como penso agora

…

…

G   Grupo

O que pensamos
Como lidaremos
Ações, acompanhamento

Princípios de construção coletiva
• Diversidade e melhoria de ideias
• Agenciamento
• Ninguém fica pra trás
• Responsabilidade coletiva
• Avaliação do avanço, sínteses, organização
• Aplicação imediata e futura, local e externa

Estratégias
• Rubricas para explicitar expectativas e sedimentar cultura
• Rotinas de pensamento
• Casos fictícios, diferenças de papéis
• Ambiente colaborativo



Obrigado!!

Cesar A. A. Nunes

cesaraanunes@gmail.com


