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PLANO DE ENSINO 	
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE)	

 

 

UNIDADE CURRICULAR:	

 
Planejamento e Avaliação Educacional	

 

Carga Horária Total da UC: 75 hs	

Professor(a) Responsável: 	

Profa. Dra. Mariana Inés Garbarino (Substituta)	

Profª Dr.ª Magali Aparecida Silvestre 	

Contato:	
marianaigarbarino@gmail.com / garbarino@unifesp.br	
magali.silvestre@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020	 Semestre: 2º SEMESTRE	

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação	

OBJETIVOS	

GERAIS:	

• Considerar os atos de planejar e avaliar como ações interdependentes e indispensáveis para a 
prática educacional; 	

• Identificar as diversas concepções e dimensões do planejamento e avaliação educacional;	

• Reconhecer o projeto de escola como organizador do trabalho pedagógico norteado pelo 
planejamento e pelo processo de avaliação; 	

 

ESPECÍFICOS:	

• Reconhecer a dimensão coletiva do projeto de escola e os mecanismos que estimulam a 
participação nos processos de decisão;	

• Identificar as diversas práticas de avaliação vigentes - internas e externas à escola - e seu impacto 
nos currículos escolares e práticas educacionais; 	

• Reconhecer o papel da avaliação no processo de ensino aprendizagem e sua articulação com 
objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos;	

• Relacionar o modelo de avaliação emancipatória com a melhoria da qualidade do ensino e da 
formação do aluno. 	

EMENTA	

A disciplina trata da relação entre planejamento e avaliação educacional no contexto global das políticas 
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públicas e específico da escola. Estuda diferentes concepções de planejamento educacional, suas dimensões, 
sua implicação na construção de um projeto político pedagógico institucional e contribuição com o processo 
de desenvolvimento e de participação social. Aborda as concepções de avaliação e suas modalidades: 
avaliação do sistema educacional; avaliação institucional; avaliação da aprendizagem, assim como destaca o 
modelo de avaliação emancipatória como promotora da melhoria da qualidade do ensino na escola.	

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	

§ Planejamento como ato político: concepções e relação com o processo de avaliação	

§ Planejamento educacional: âmbito e características	

§ O projeto de escola como organizador do trabalho pedagógico e sua relação com as práticas avaliativas 	

§ Avaliação da Educação Básica: concepções, dimensões e políticas	

§ Avaliação da aprendizagem emancipatória e qualidade do ensino	

METODOLOGIA DE ENSINO 	

• Atividades Síncronas:	
 

Encontro síncrono pelo Google Meet: 	
Quarta-feira das 14.30h às 16.00 h (vespertino)	
Quarta-feira das 19.00h às 21.00 h (noturno)	
	
Apresentação expositiva e dialógica (power point + exposição audiovisual)	
Discussão e reflexão acerca dos temas com base nos textos e conteúdos de apresentação assíncrona.	
Orientação da organização do trabalho empírico. Discussão e problematização dos dados coletados 
(resultados provisórios e finais). Apresentação de trabalho grupal (escrito e oral) contemplando as atividades 
e discussões realizadas ao longo da cursada. 	
 
 

• Atividades Assíncronas:	
 

- Atividades de Leitura: textos teóricos e de pesquisas.	
- Atividades de Reflexão: análise e discussão dos textos em articulação com situações concretas do 

cotidiano escolar e de debates presentes na mídia acerca dos impactos da divulgação de resultados 
das avaliações externas no contexto da escola pública (SAEB, IDEB, etc).	

- Atividades Práticas: Realização de trabalho empírico-
conceitual para indagar e analisar a abordagem dos processos de planejamento e a avaliação no 
nível institucional e em sala de aula. 	

 
• Disponibilização de Material:	

 
Plataforma do moodle/googleclasroom da UC onde serão disponibilizados:	

• pdfs de artigos, textos, imagens e materiais de divulgação	
• links de vídeos disponíveis no Youtube e dos sítios do INEP/SAEB	
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AVALIAÇÃO: 	

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”	
	
Avaliação processual e contínua considerando os diferentes momentos síncronos e assíncronos da UC: 
leitura e discussão dos textos, síntese conceitual do referencial teórico, articulação com situações do 
cotidiano escolar, realização das atividades práticas, de reflexão e do trabalho final articulando as diferentes 
instâncias teórico-práticas.	
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