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PAUTA:

1. Apresentação dos resultados do PAT.

2. Avaliação Integrada.

3. Socialização da sequência didática.

4. Trabalho em grupo: Planejamento e avaliação.

5. Entrega dos certificados do GESTAR II – PMI,

fotos GESTAR II e CD curso OA.

6. Socialização dos planejamentos e aprovação.

7. Avaliação da formação.

consolida...xlsx


AVALIAÇÃO INTEGRADA 2012

• Objetivo principal:

Mediante o resultado apontado, redimensionar as
intervenções pedagógicas em busca da melhoria da
qualidade do ensino.

• Datas de realização:

13 de novembro: Língua Portuguesa, Ciências, Inglês
e Discursiva.
14 de novembro: Matemática, Geografia e História.

• Objetivos a serem avaliados:

Metas do 1º, 2º, 3º e 4º bimestres
(Obs.: Metas do 4º bimestre trabalhadas até o dia 10
de novembro).



AVALIAÇÃO INTEGRADA 2012

• Formato:

30 questões objetivas com 4 alternativas cada, tendo
apenas uma alternativa correta por questão. 5
questões por disciplina e uma questão discursiva,
cobrando habilidades de produção textual.

• Correção:

Questões objetivas: responsabilidade do aplicador,
exceto professor de Língua Portuguesa. A correção
será feita a partir do gabarito e registrada no
formulário da turma.

Questão discursiva: professor de Língua Portuguesa.



AVALIAÇÃO INTEGRADA 2012

• Pontuação

Questões objetivas: 3 pontos cada uma das 30
questões (90 pontos). Por disciplina: 15 pontos.

Questão discursiva: 10 pontos

O professor que optar por utilizar o resultado da
avaliação para o 4º bimestre poderá fazê-lo,
somando o resultado obtido em sua disciplina com
os pontos obtidos na questão discursiva, podendo
atribuir a cada uma o valor que achar conveniente.



Elaboração das questões

• Ser de múltipla escolha, tendo 4 alternativas cada
questão.

• Especificar o conteúdo a ser explorado na questão.

• Indicar o objetivo para a avaliação da
aprendizagem.

• Elaborar a questão estabelecendo parâmetros.

QUESTÃO ___

Conteúdo: _________________

Objetivo: __________________



Elaboração das questões

• Elaborar questões que exijam diferentes operações
do pensamento.

•Elaborar questões que envolvam habilidades de
leitura e interpretação .

• Prazo máximo de máximo de envio das questões
para o email cenfop.matematica@gmail.com: 05 de
outubro de 2012.

• As questões da avaliação serão selecionadas por
uma equipe formada por coordenadores de escolas
da área e pela assessoria do CENFOP.
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Grupo 1: Ensino Regular – Planejamento 4º bimestre e

previsão de metas do 4º bimestre trabalhadas até o dia

10 de novembro.

Grupo 2: PAT – Planejamento 4º bimestre, previsão de

metas do 4º bimestre trabalhadas até o dia 10 de

novembro e Avaliação Global 3º bimestre.

Grupo 3: Projeto “Todos pela Aprendizagem” – Avaliação

do projeto e análise dos registros.

Trabalho em Grupo: planejamento


