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Realização

Como oferecer feedback formativo para 
apoiar processos de aprendizagem

Bruno Lancellotti e Cesar Barretto
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Educar em 2021: o que mudou?
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Feedback formativo: formar e,  
eventualmente, avaliar
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Feedback x "assessment" x avaliação:  
expandindo uma metáfora 
gastronômica
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Rubricas abrangentes para 
meta-aprendizagem

Nos capítulos 9 e 10 de Rubrics and Formative Asessment: feedback and student

self-asessment, Susan M. Brookhart (2013) destaca que a avaliação formativa é um 

processo de aprendizagem ativo e intencional que sincroniza alunos e professores 

para contínua e sistematicamente reunir evidências de aprendizagem com o 

objetivo explícito de melhorar a taxa de sucesso dos alunos ao 'formar' a 

aprendizagem - ou seja, é uma forma de feedback ou avaliação que fornece 

informação que impulsiona os alunos.

Se não houver aprendizado depois dessa devolutiva, mesmo que essa 

fosse a intenção inicial, não é formativo. As rubricas ajudam a 

esclarecer aos alunos os objetivos de aprendizagem, a se auto-avaliar e 

fazer perguntas relevantes - que é a base da educação formativa
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Customizar o feedback para  
um novo padrão de aluno
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Customizar o feedback para  
um novo padrão de aluno
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"(...) professores que passaram a

utilizar e compreender que o
propósito do Feedback Studio não
era identificar erros, mas sim
trabalhar visando a melhoria da
qualidade acadêmica dos trabalhos
desenvolvidos na nossa

universidade.
"(Dra. Flavia Maria Bastos, Coordenadora da Coordenadoria Geral de Bibliotecas
e Coordenadora Executiva do Grupo Gestor da Política do Repositório

Institucional da
Unesp)
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“(...) a ferramenta é vista como apoio na
correção de textos produzidos pelos nossos
alunos, sendo muitas vezes incorporada às
disciplinas, pois é ao longo do processo de
formação do aluno, na graduação, que ele
vai aprendendo a construir um texto, e o
Feedback Studio está presente nesse
momento de grande interação professor e
aluno, que resulta no processo de construção
de um novo conhecimento”

(Dra. Flavia Maria Bastos, Coordenadora da Coordenadoria Geral de Bibliotecas
e Coordenadora Executiva do Grupo Gestor da Política do Repositóri

o
Institucional da
Unesp)
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"(...) ou seja, nós conseguimos acompanhar
o aluno no desenvolvimento da
dissertação e da tese, prestar um
feedback para ele durante essa etapa,
auxiliá-lo esclarecendo dúvidas durante o
processo e pretendemos que, assim, os
níveis de similaridade caiam cada vez
mais”

(Lorene Prates, Supervisão de Pesquisa)
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IA como PA: tecnologia como aliada
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IA como PA: tecnologia como aliada
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Revisão por pares

• Objetividade da 
avaliação;

• Expectativas 
claras e 
transparentes;

• Todos aprendem;

• Promoção de 
responsabilidade 
e autogestão;

• Co-construção e
socialização do
entendimento.
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STEM
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“Until [Gradescope], we’ve never been

able to know with this level of

granularity, what our students are

having trouble
with.”
(Brendan Kelly, Senior Preceptor of Mathematics, Harvard University)
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Obrigado!

Perguntas?
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O FUTURO DA AVALIAÇÃO: 
NOVAS SISTEMÁTICAS E POSSIBILIDADES

Prof. Dr. Carlos Fernando de Araújo Jr 
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Grandes Desafios

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

MODELO HIBRIDO

MINDSET PÓS-PANDEMIA

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
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DESAFIOS DA EXPANSÃO DA ED. SUPERIOR
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DESAFIOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

https://dx.educause.edu/

What is Digital Transformation?
Digital transformation (Dx) is the process of optimizing and 
transforming the institution’s operations, strategic directions, 
and value proposition through deep and coordinated shifts in 
culture, workforce, and 
technology.
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DESAFIOS DO MODELO HÍBRIDO
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DESAFIOS DO MINDSET PÓS-PANDEMIA

Fonte: Rodrigo Capelato/Semesp/Maio/2021

“I have never been able to offer a course of the quality that I'm 
offering now,” he says. “I am convinced that there is no way I 
could do anything close to what I'm doing in person. Online 
teaching is better than in person.”

“I have never seen students work this hard for my course,” he 
says. “Never. And so consistently.”

Teaching: Why an Active-Learning Evangelist Is Sold on Online 
Teaching | Beth McMurtrie | 27.05.2021

Eric Mazur, Prof. de Física da Universidade de Harvard 
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POR 

QUÊ?

COMO?

O QUÊ?

Clareza

Disciplina

Consistência

SINEK, Simon. Comece pelo porquê. Sextante, 2018.

ANTES DE TUDO...

• Por Quê avaliar?

• O Quê avaliar? 

• Como avaliar?  

AVALIAR?

Multinível

• Institucional

• Curso

• Disciplinas/Módulos/Trilhas

• Outros tipos de organizações e

agregados
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COMPETÊNCIAS  PARA O SÉCULO XXI

O tema “Competências para o Século XXI” emergiu nas últimas duas décadas e se

intensificou nos últimos anos.

21st Century Skills an Competences

for New Millennium Learners In 

OECD Countries

Assessment and Teaching of

21st Century Skills

The Degree Qualifications Profile

2009 2016 201720122011 2017
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COMPETÊNCIAS  PARA O SÉCULO XXI (BINKLEY ET AL, 2012)

BINKLEY, Marilyn et al. Defining twenty-first century skills. In: Assessment and teaching of 21st century skills. Springer Netherlands, 2012. p. 17-66.

MODOS DE 
PENSAMENTO     

Criatividade e Inovação

Pensamento Crítico, 
Solução de Problemas, 

Tomada de Decisão

Aprender a Aprender, 
Metacognição

MODOS DE 
TRABALHO     

Comunicação

Colaboração
(Time)         

FERRAMENTAS PARA
O TRABALHO      

Literacia da Informação

Literacia em Tecnologia da 
Informação e Comunicação

VIVENDO NO MUNDO    

Cidadania
(Local and Global)

Vida e Carreira

Responsabilidade Pessoal e Social 
(incluso consciência e competência cultural)
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Avaliação da Aprendizagem Online

EAD

MODELOS DE 

AVALIAÇÃO
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Avaliação da Aprendizagem Presencial

EAD

MODELOS DE 

AVALIAÇÃO
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DIREÇÕES NOVAS SISTEMÁTICAS & POSSIBILIDADES

• A avaliação necessita estar orientada pelos objetivos de aprendizagem nos níveis de

unidade, disciplina, curso e instituição, considerando níveis crescentes de “complexidade”.

• AVALIAR COMPETÊNCIAS X AVALIAR CONTEÚDO: precisamos sair desta dicotomia

• DIVERSIDADE e CRIATIVIDADE NA AVALIAÇÕES: Utilizar metodologias variadas de

avaliação para atender competências específicas, competências (socioemocionais) e

competências institucionais:

• Portfolios

• Avaliação por Projetos

• Avaliação por Pares

• Simulações RV, RA, RM

• Participação & Interação

• Trabalhos Escritos com defesa Oral

• Rubrica

• Inter e Transdiciplinaridade
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DIREÇÕES NOVAS SISTEMÁTICAS & POSSIBILIDADES

A Tecnologia pode ajudar a Transformar, mas a verdadeira transformação, é

de MindSet!

• Sistemas de Apoio a Integridade Acadêmica

• Inteligência Artificial

• Learning Analytics

• Sistemas de Avaliação Específicos

• LMS: Moodle, Blackboard, Canvas e outros
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OBRIGADO!
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Realização

Painel: O futuro da avaliação: Novas  
sistemáticas e possibilidades

Claudio Sassaki
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A avaliação daevolução do  
aprendizado de forma  
individual

• Acompanhamento do engajamento
dos(as) estudantes e docentes.

•Evolução das atividades em aula e das 
tarefas de casa.

•Acompanhamento do desempenho  
dos(as) estudantes de forma  
personalizada.

Relatóriossemanaisdeacompanhamento
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Construídoapartirdopadrão  
deaprendizagemdemaisde  
12milhõesdeestudantes

Utilizamos nossos quase 10 anos de experiência 
com aprendizagempersonalizada para lançar
um algoritmo que jánascecomcertificado de
eficiência.
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Planodeestudos
personalizado

Feedback emtempo  
real para entender seus  

pontos fortes e de  
melhoria.

Maior autonomiaem  
suapreparação  

Atividades, feedbacks,  
Plano de Estudos  
Personalizado
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Visibilidadee  
corresponsabilidade
para  asfamílias

•Acompanhamento dos  
elementos essenciais
parao  sucesso da
aprendizagem.

•Desempenho
dos(as)  estudantes
por assunto
trabalhado na aula.

Relatóriossemanaisdeacompanhamento
para  FAMÍLIAS
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Quando é que vou
saber se meufilhoestá 
aprendendo mesmo?

Toda a semana!
Com o Geekie One,você receberá  
relatórios semanais que mostram o 
envolvimento do seufilho nas atividades,  
suasprincipais dificuldades e até sua  
evolução!Você acompanhará o  
aprendizado no momento emque ele  
acontece!Assimvocê vai saber qual o  
melhor apoio para cada situação,  
participando de forma maispróximae  
direcionada.
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Aprender não passa só pelo cérebro.
O aprendizado cria memórias, significado emocional e histórias que a gente vê também com o coração.
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Então, que possamos ver resultados junto com rostos
felizes! Que possamos ver lições com brilho nos olhos!
Que possamos ver esforço com coragem e colaboração!
Que possamos ver metas cumpridas com o prazer da
superação!
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Porque quando o invisível 
se torna visível,
todo mundo brilha junto.



Obrigado!

Claudio Sassaki
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O futuro da educação e a educação do 
futuro se preparando para o novo aluno!

Ligia Zotini
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Para qual escola os alunos vão querer 
voltar?

Profa. Larissa Felipe 
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Para essa escola, o 
nosso aluno  não vai 

querer voltar. 
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*publicado 
em 2012!
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Introdução: Para que serve uma escola?

“(...) caberia introduzir a dúvida crucial que 

inspirou a redação deste livro, como um disparo 

para novos rumos: de que tipo de escola – ou 

de substituto dela – necessitamos para 

alcançar esse objetivo?” (p. 11)

segunda década do 

século XXI: que tipos de 

modos de ser e estar no 

mundo são criados 

agora? 

segunda metade do 

século XIX e boa 

parte do século XX: 

apogeu da escola 

tradicional, formação 

com vistas ao modo 

de vida e ao mercado 

de trabalho de então
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*publicado 
em 2012!

personalização do ensino

ensino híbrido (real)

sala de aula invertida

trabalho em grupo

roteiros de estudo

levantamento e análise de 
evidências

taxonomia de Bloom

Ferramentas para a escola que precisamos hoje

*Há uma ampla oferta de 

podcasts, vídeos no

YouTube e cursos on-line sobre 

esses tópicos.
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*publicado 
em 2012!

Não tem volta. 

Obrigada!
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Trilhas de aprendizagem: O desafio 
certo de educar para um futuro incerto

Cláudia Bahia 
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DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE
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Fonte: https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/sociedade-5-0-o-
futuro-pelo-presente/
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https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/sociedade-5-0-o-futuro-pelo-presente/
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QUAIS AS HABILIDADES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE OS 
ALUNOS TIVESSEM QUANDO TERMINASSEM O ANO LETIVO?
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Continue se capacitando com nossos cursos online!

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://www.humusead.com.br/courses/recrutamento-e-selecao-por-competencias
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Ebooks – Gratuitos

https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoas-competencias
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoa-dentro-academia
https://www.humus.com.br/ebook-processos-avaliacao-mec
https://www.humus.com.br/ebook-aplicativos-games-plataformas
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes
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Obrigado por participar do
RESET – A Nova Jornada do Aluno !

Para nós é uma grande honra poder contribuir e 
agregar valor a você e sua instituição.

Equipe HUMUS

@humusconsultoria

Nos acompanhe nas redes sociais

https://www.instagram.com/humusconsultoria/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/humusconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/humusconsultoria/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUlrJkIBb54HhK24L6KP36Q

