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MÓDULO: AVALIAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (CB25041) 

CARGA HORÁRIA: 51 horas. 

CURSOS: Licenciatura em Ciências Biológicas. 

EMENTA: Problematização, equacionamento e construção de soluções para problemas da área de 

avaliação do ensino-aprendizagem. Porque que o processo escolar se constitui na relação 

professor-aluno-conhecimento e deve-se responder estas questões: por que estudar avaliação?; 

que avaliação é a que realizamos?; para quem avaliamos?; o que e como devemos avaliar na 

perspectiva crítica, histórica, construtiva, reflexiva? Os fundamentos teóricos e técnicos da 

avaliação serão o eixo da ação curricular na perspectiva de um ensino-aprendizagem a favor do 

desenvolvimento do educando. 

CONTEÚDO: 

 Planejamento e operacionalização da avaliação do ensino-aprendizagem. 

 Epistemologia da avaliação do ensino-aprendizagem. 

 O pensamento pedagógico sobre a avaliação do ensino-aprendizagem. 

 Implicações da avaliação realizada no âmbito das pedagogias centradas no professor. 

 Prática da avaliação na perspectiva reflexiva, democrática, construtiva. 

 Planejamento e operacionalização da avaliação do ensino-aprendizagem. 

 O problema dos testes somativos e outras técnicas de apreciação do desempenho. 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: a avaliação será diagnóstica e processual, considerando: (i) 

freqüência, pontualidade e participação nas discussões em sala; (ii) Apresentação de seminários. 
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