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Objetivos da apresentação 

1.  O renascimento da avaliação 

2.  Exemplo 1— aluno preparado para a faculdade 

3.  Exemplo 2 — aprendizagem por “insight” 

4.  Aprendizagem enriquecedora e dados de avaliação 
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Renascimento 
da avaliação 

1 
Completa gama 
de habilidades 

2 
Informações 
significativas 

nos resultados 
da 

aprendizagem 

3 
Ampla variedade 

de resultados 
valiosos 

4 
Feedback 

contínuo para 
estudantes e 
professores 

5 
Motivar os 
esforços de 
melhoria 

6 
Usar dados de 
aprendizagem 
enriquecedora 
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Modelo de 
Feedback de 
aprendizagem 

Selecionar 
 

Avaliar 
 

Intervir 
 

Monitorar 
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E se... 
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Nós poderíamos prever quando o 
aluno estará pronto para a  

 faculdade três anos antes? 
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Índice 

Desempenho 
acadêmico 

Motivação e 
compromisso 

Comportamento 

Engajamento 
social 

Situação familiar 

 
Características 

da escola 



• Sistemas de alerta precoces 
concentram-se em risco de 
abandono 

•  Formatura ≠ estar pronto  

• Um índice de preparo para se 
chegar à universidade a partir 
da 5ª série, focado em 
diversos fatores, poderia 
solucionar estas necessidades 

QUÃO CEDO PODEMOS IDENTIFICAR 
ESTUDANTES EM RISCO? 
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OS DADOS 

•  Estudo Longitudinal da Educação Nacional de 
1988 

 

•  1988 – 8a série 

 

•  12 anos de estudo 

•  Alunos, pais, 

  pesquisas escolares 

 

•  Avaliações padronizadas 
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Para obter mais informações... 
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http://researchnetwork.Pearson.com/College-and-Career-Success/Resources/Middle-
School-College-Readiness 



Renascimento 
da avaliação 

1 
Completa gama 
de habilidades 

2 
Informações 
significativas 

nos resultados 
da 

aprendizagem 

3 
Ampla variedade 

de resultados 
valiosos 

4 
Feedback 

contínuo para 
estudantes e 
professores 

5 
Motivar os 
esforços de 
melhoria 

6 
Usar dados de 
aprendizagem 
enriquecedora 
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√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Sistema de aprendizagem por “insight 
 
Componentes do estudante 

1.   Tarefas de desempenho digital 
2.   Jogo digital 
3.   Atividades de sala de aula 

 
Componentes do professor 

1.   Formação de professores  
2.   Recursos pedagógicos 

 
Integrado de modo teórico com a 
Progressão da aprendizagem 
 
Integrado de modo quantitativo em um  
Perfil do estudante 
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Sistema de aprendizagem por “insight” 
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Portal do professor e aluno Treinamento de professores 
e líderes 



Renascimento da 
avaliação 

1 
Completa gama 
de habilidades 

2 
Informações 

significativas nos 
resultados da 
aprendizagem 

3 
Ampla variedade 

de resultados 
valiosos 

4 
Feedback 

contínuo para 
estudantes e 
professores 

5 
Motivar os 

esforços de 
melhoria 

6 
Usar dados de 
aprendizagem 
enriquecedora 
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√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Podemos integrar um conjunto valioso de 
informações na aprendizagem do aluno... 
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