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RESUMO – O método de avaliação utilizado por educadores, em algumas vezes, não privilegia a 
comprovação da aprendizagem do educando, e muito menos, identifica se o processo de ensino-
aprendizagem foi concluído com sucesso. Apenas leva em consideração a capacidade do educando 
em atingir uma determinada nota e como resultado ter aprovação na série. Para que isso não 
aconteça existe uma estratégia avaliativa que não leva em consideração apenas o que foi aprendido 
pelo educando, com notas e classificações, mas, avalia e permite adequações no processo de 
ensino-aprendizagem. Tais estratégias permitem guiar às próximas práticas docentes e suprindo o 
déficit de aprendizagem dos educandos, apontando para um processo de ensino-aprendizagem 
descomplicado e agradável. Este método é chamado de Avaliação Formativa, e tem como objetivo 
melhorar a prática docente, e fazer com que os educandos tenham uma aprendizagem significativa, 
para que o processo de ensino-aprendizagem possa ser bem sucedido para todos os envolvidos. 
Este trabalho apresenta uma experiência que está sendo aplicada durante o ano de 2013 em uma 
turma de 2ª série do Ensino Médio regular, com intuito de por em prática o método de Avaliação 
Formativa no sentido de contribuir com a aprendizagem significativa dos educandos, bem como, de 
auxiliar na formação do docente na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para o Ensino de 
Física II. Os resultados parciais aqui apresentados revelam o quão importante é a avaliação contínua, 
já que os melhores resultados obtidos pelos educandos, foram as atividades que realizaram durante o 
decorrer da aula. 
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Introdução 
 

 Na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de Física I, durante todo o ano 
de 2012, foi o momento do contato direto com a realidade escolar. Durante essa fase exploratória, 
observações das práticas educacionais em Física da turma do 1ª F do Colégio Estadual Educadora 
Elzira Correia de Sá, situado na região da Santa Paula, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná,  e o 
levantamento de situações-problema foram feiras, pois as mesmas seriam alvo de estudos para 
amenizar, via própria prática educacional, as possíveis consequências.  

Durante esse tempo de observação, foi possível detectar o déficit de atenção e 
concentração dos educandos nas aulas de Física, juntamente com a dificuldade em operações 
matemáticas, que refletiam diretamente nos resultados avaliativos. Esses educandos não possuíam 
nenhuma característica questionadora, nem motivação em aprender. 

Devido a essas gritantes informações, um projeto foi desenvolvido para tentar modificar este 
quadro, transformando a dificuldade da avaliação em contribuição para uma aprendizagem 
significativa. 

Ao pesquisar sobre esta solução, os referenciais teóricos apontaram para uma Avaliação 
Formativa. Mas, o que é Avaliação formativa? 

É um método onde a avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo 
para que os educandos aprendam significativamente. Ela tem como objetivo ajudar o educador a 
refletir sobre suas práticas e adequações das estratégias de ensino-aprendizagem, propiciando o 
sucesso deste processo (LOPES, 2011).  

Para que a avaliação contribua para a aprendizagem do educando é necessário conhecer-lo 
e ter uma relação de confiança com ele. Para isto avaliar individualmente cada educando e privilegiar 
o que ele tem de melhor, é necessário. Isto é, não embasar apenas em erros e acertos, e sim, cada 
erro deve ser encarado como parte do processo de aprendizado, como um guia para as estratégias 
docentes que serão utilizadas para suprir este erro. A LDB 9394/96, estabelece que a avaliação deve 
ser contínua e possuir prioridade no ensino de qualidade, não se privando apenas no desempenho de 
um trabalho ou uma prova.  

Juntamente com a contribuição para o educando, a avaliação formativa irá contribuir 
também para a formação de docentes, pois o educador é o sustentador da implementação deste 
método, fazendo com que cada prática seja refletida e adequada às necessidades dos educandos. 

A avaliação formativa é um assunto pouco conhecido, pouco encontrado, pouquíssimo 
discutido, embora seja um meio de modificar ou melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
Muitos educadores não têm conhecimento sobre esse processo, e não acreditam que pode trazer 
resultados satisfatórios. Também são pouquíssimos os educadores que avaliam o processo de 
ensino-aprendizagem como um todo, e não somente o processo de aprendizagem, pois na sua 
maioria os resultados dos documentos, sistematizados como provas, respondem pelo processo 
avaliativo do educando. 

Se a Avaliação Formativa fizer parte do cotidiano da escola, desenvolvida correta e 
cuidadosamente, é possível que haja uma contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Cabe 
ao educador saber como guiar sua turma para que este processo seja descomplicado, agradável e 
com resultados que confirmem a validade deste processo, fazendo parte da aprendizagem do 
educando. Como também que transmita valores dos quais nossa sociedade está em falta, como 
valores éticos e morais contribuindo para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. 
 
Objetivo 
Objetivo Geral 

 
Analisar o processo de ensino-aprendizagem dos envolvidos do Ensino de Física, utilizando 

os pressupostos da Avaliação Formativa. 
 

Objetivos Específicos 
 
Identificar estratégias de avaliação que contribuam para o ensino-aprendizado de Física; 
Potencializar o aprendizado nas aulas de Física a partir da avaliação contínua; 
Analisar os benefícios de uma avaliação contínua. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem como um todo, tanto para os educandos, como 

para a aprendiz de educadora e pesquisadora. 
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Metodologia 
 
Metodologia de Pesquisa: 
 
No ano de 2012, a entrada no Colégio Estadual Professora Elzira Correia de Sá, se deu 

após a assinatura do Termo de Compromisso assinado pela direção do colégio, para que então a  
construção do projeto de pesquisa ocorresse.  

As estratégias desenvolvidas para a investigação da realidade educacional e do ambiente 
das práticas educacionais em Física seguiram alguns métodos e/ou estratégias como: 

• A caracterização estrutural e humana do Colégio, observação e análise, entrevistas 
com o educador de Física, pedagogas e a direção, identificando seus pontos de vista sobre assuntos 
peculiares como: disciplina, acessibilidade, entradas de tecnologias de informação e comunicação, 
dentre outros. 

• Leitura, estudo e análise dos documentos oficiais do Colégio (Projeto Político 
Pedagógico (PPP), IDEB, ENEM) 

• Seminários realizados na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino 
de Física I, na UEPG, o qual apresenta o levantamento das contradições entre realidade escolar e 
PPP.  

• Também foram realizadas observações regulares e meticulosas das aulas de Física 
na 1ª série F, do Ensino Médio no período matutino. 

 
Após esses métodos e/ou estratégias efetuados, junto à observação das aulas de Física, 

começaram a elaboração do projeto de pesquisa em Ensino de Física, priorizando situações-
problema do colégio e propondo hipóteses a priori, para então ao problema de pesquisa que compõe 
o projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido nesse ano de 2013.  
 No inicio do ano  2013, via própria prática educacional, é na turma da  2ª série D, do mesmo 
colégio, que o projeto se desenvolve via a metodologia de pesquisa: a investigação-ação educacional 
(MION, 2002). 

A Investigação-ação (MION, 2002), ocorre em momentos seguindo uma espiral de ciclos 
(LEWIN, 1946), com momentos de planejamento, ação, observação e reflexão. 
 O planejamento acontece nas aulas de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 
Física II, com auxilio da educadora orientadora da disciplina, onde ocorre a organização do trabalho 
docente que será colocado em prática nas aulas no Colégio Elzira Correia de Sá. Este planejamento 
é guiado pelos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV & ANGOTTI, 1992). 
 A ação é a própria prática docente desenvolvida, o momento de entrar na sala de aula, 
seguindo o planejamento feito, e desenvolver as aulas de acordo com os momentos pedagógicos, 
que está inteiramente ligada com a observação, que são anotações feitas do que aconteceu durante 
a prática docente da aula anteriormente dada, guiada por um roteiro (MION, 2002) 
 A reflexão se dá, também Nas aulas de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 
Física II, sendo feita via reconstrução racional da prática educacional (LAKATOS, 1978), onde é 
analisada a prática docente desenvolvida, observando e mantendo os acertos, como também  
providenciando para que os erros sejam corrigidos para a próxima prática. 
 
 Metodologia de Ensino: 
 Como já foi dito anteriormente, o planejamento da prática docente é guiada pelos três 
momentos pedagógicos de DELIZOICOV & ANGOTTI (1992): problematização inicial, a organização 
do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 
 A problematização inicial, como o próprio nome já induz, é o inicio da aula, e consiste em 
levantar questões para discussão. Tem como objetivo fazer uma ligação entre o conteúdo que será 
apresentado, com situações reais que os educandos conhecem e presenciam, para quais eles, 
provavelmente, não dispõe de conhecimentos científicos suficientes para interpretar total e 
corretamente o assunto abordado. Os educandos, dentro desse processo, são problematizados até o 
momento em que questionados percebam que não tem conhecimento suficiente e necessitam 
aprender mais. 

A organização do conhecimento será sistematizada para melhor compreensão do tema. 
Dessa forma o educando poderá acompanhar seu conhecimento com o conhecimento científico, e a 
partir disso, interpretar melhor os fenômenos e situações tratadas em aula. 

A aplicação do conhecimento destina-se em avaliar o processo de ensino-aprendizado. O 
mesmo é continuo e, ao final de cada aula, fazemos outras aplicações e contextualizações arraigadas 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4 

ao conceito de Física trabalhado. É nesse momento pedagógico, que a avaliação formativa entre em 
cena como complemento para o processo de ensino-aprendizagem do educando. 
  

O contexto avaliativo: 
Para que a avaliação seja formativa, segundo Lopes (2011), são necessários três passos dos 

quais são adotados na prática: pré-prova, prova e feedback. 
A pré-prova deverá acontecer todas as aulas, no final de cada aula, uma atividade será 

realizada sobre o assunto discutido. Essa atividade deverá ser diferenciada, proporcionando uma 
melhoria para a aprendizagem, ajudando para difundir alguns valores éticos e morais, como: 
aprender a trabalhar em grupo, respeito mútuo, crime de plágio, entre outras. 

A prova, devido à necessidade de um documento que comprove valores (notas), deverá ser 
realizada duas vezes no bimestre, com base nas atividades de pré-prova. Essa prova poderá servir 
como um referencial da influência das atividades na aprendizagem dos educandos. Também, de 
acordo com as normas do Colégio, uma recuperação deve ser feita a todo o bimestre, que seguirá, 
também, a base das atividades pré-prova. 

Após essas avaliações, é feito o feedback, ou auto-avaliações onde refletiremos o processo 
de ensino-aprendizado, ampliando o panorama de notas, e discutindo modificações nas avaliações 
para os próximos bimestres. 

 
 

Resultados 
 
Os resultados aqui apresentados são parciais, já que o projeto está em pelo 

desenvolvimento, via própria prática educacional.  
Dentre os dados coletados até o momento, foi possível detectar que os educandos 

conseguem relacionar fenômenos do cotidiano com os conteúdos tratados em sala de aula. Algumas 
práticas realizadas em sala de aula despertam interesses nos educandos, provocando-os para 
questionamentos, porem, as discussões dos conceitos científicos e a apropriação da linguagem 
cientifica ainda é falha, ponto esse que deverá ser melhor trabalhado e refletido durante o decorrer do 
projeto.  

É explicito também as dificuldades em matemática básica, o que compromete o 
entendimento dos fenômenos físicos apresentados. 

Já a avaliação, aplicada continuamente nas aulas, auxilia na aprendizagem significativa dos 
educandos. Nos primeiros resultados avaliativos, quando solicitados em sala de aula, os educandos 
tiveram mais sucesso, pois muitos ao terem uma atividade para realizar como tarefa de casa, se 
esquecem ou simplesmente não a fazem, fato que deverá ser rigorosamente estudado e trabalhado 
durante este ano.  

Ainda, modificações e outras estratégias didáticas-metodológicas serão utilizadas, visando 
obter resultados positivos. 
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