
PLANO DE PERCURSO

Nome do curso: Avaliação, Tecnologias e Gamificação - NOTURNO

Eixo: Aprendizagens, Ludicidade e Tecnologias

Ciclo Formativo: Avaliação, Tecnologias e Gamificação em Sala de Aula

Proponente: Marcio Lopes Campolino

Formadores: 1) matr. 212.149-2: Marcio Lopes Campolino
2) matr. 0229218-1: Bruno Moreira Borges de Castro
3) matr. 223077-1: Silvio Augusto Moreira da Rocha Miranda

Modalidade: (  ) EAD
(X) Híbrido
(   ) Presencial

Carga Horária:
180h

Horas diretas:
42

Horas indiretas:
54

Encontros
presenciais
(síncronos): 14

Horas online:
84

Início do curso:
22/03/2022

Fim do curso:
25/11/2022

Quantidade de Turmas: 3
Total de Vagas:  90 (30 por turma)

Relação de Turmas:
Relacionar turmas por dia/turno de início do curso, local e formador
T1 – Terça-feira – Noturno – 22/03/2022 – EAPE – Marcio Campolino
T2 – Quinta-feira – Noturno – 24/03/2022 – EAPE – Bruno Borges
T3 – Sexta-feira – Noturno – 25/03/2022 – EAPE – Silvio Miranda

Público-alvo: (X) Carreira Magistério
(   ) Carreira Assistência à Educação
(   ) Outros (especificar)

Informações Técnico-Pedagógicas
Pré-requisito: não se aplica.

Objetivo: Demonstrar formas de avaliação mediadas pelo uso de tecnologias inovadoras gamificadas.

Objetivo Específico:

- Analisar a avaliação para as aprendizagens em seus diferentes contextos.
- Elaborar itens e questões para avaliações de acordo com os guias de elaboração de itens para exames
externos.
- Compreender o uso de recursos pedagógicos, tecnológicos e midiáticos como facilitadores das
aprendizagens.
- Apresentar estratégias gamificadas para potencializar o processo de ensino-aprendizagem.



Justificativa:

As diretrizes pedagógicas que norteiam a educação atual se preocupam com aplicação de uma avaliação
justa e ampla em todas suas esferas (de aprendizagem, institucional e de larga escala), atuando com
uma visão formativa, inclusiva e que evidencie o protagonismo do estudante, não importando a fase ou
etapa da educação. Esses documentos também estimulam, como ferramenta educacional, a utilização de
tecnologias inovadoras.
Tendo como referência o Plano Distrital de Educação, os Pressupostos Teóricos e o Currículo em
Movimento, as Diretrizes de Avaliação e de formação continuada da SEEDF e a Base Nacional Curricular
Comum (BNCC), o curso contribuirá com a formação e práxis dos professores no uso de novas
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras no que concerne ao processo de ensino, de
aprendizagem e de avaliação.

Fundamentação teórica:

A sociedade atual é marcada pelo avanço tecnológico, pela rápida produção e difusão de conhecimentos
e pela variedade de meios para sua divulgação. Com isso, vivemos um momento de grandes
transformações, em que as formas de pensar e atuar do passado não são suficientes para as demandas
que surgem em nosso cotidiano. Hoje, não basta ter conhecimento teórico, é necessária a habilidade de
usá-lo em diversos contextos e transformá-lo a todo o momento, entre eles, o contexto educacional.

Diante desse quadro, o Plano Distrital de Educação (PDE) expressa “promover e estimular a formação
inicial e continuada de professores...com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras no que concerne ao processo de ensino, aprendizagem e de avaliação.”, além
de evidenciar, no que diz respeito às avaliações, que seja “um sistema de avaliação capaz de inferir, não
apenas as competências curriculares, mas o desenvolvimento humano dos estudantes, à luz de uma
compreensão diagnóstica e propositiva para as políticas públicas e com amplo protagonismo aos
métodos próprios de cada escola.”.

Nesse mesmo contexto, A Base Nacional Comum Curricular tem como uma de suas competências gerais
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva.” E, além disso, tem na sua construção a inerente preocupação de uma
avaliação de excelência quando expressa: “construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de
processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando
tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos”.

Tendo essas e outras referências, o planejamento central do curso é trabalhar de forma sistematizada os
conceitos relacionados e apresentar estratégias de avaliação por intermédio de recursos tecnológicos e
gamificados, oportunizando o processo de autonomia e de protagonismo dos estudantes no subsídio da
consciência do próprio aprendizado e facilitar a construção do seu projeto de vida.

Conteúdo:

- Avaliação (diretrizes e avaliação para aprendizagem, institucional e em larga escala)
- Tecnologias em sala de aula (oficina de recursos educacionais abertos - REA)
- Gamificação (funcionalidades do Moodle e de outras plataformas que facilitem ações gamificadas)



Avaliação:

O processo de avaliação do curso será processual e contínuo, seguindo as normatizações da SEEDF e
as orientações da EAPE, assim constituído: (i) construção de avaliações utilizando recursos digitais; (ii)
participação e realização das atividades propostas no AVA; (iii) Acesso ao material disponível na
plataforma (textos, vídeos, infográficos e outros); (iv) participação nos fóruns; (v) resolução de
questionários; (vi) participação dos encontros síncronos (online); entre outros.

Organização e Cronograma:

Apresentação geral do curso e dinâmica quebra-gelo (1 encontro)

I. AVALIAÇÃO (60 horas) (4 encontros)
- diretrizes da avaliação
- avaliação para aprendizagem
- avaliação institucional
- avaliação em larga escala

II. TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA (60 horas) (4 encontros)
- Recursos Educacionais Abertos (conceitos e possibilidades de uso)
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem - A.V.A. (Moodle, Google for Education, Microsoft for Education,
Apple Education)
- Oficina de aplicativos tecnológicos para aprendizagem e avaliação

III. GAMIFICAÇÃO (60 horas) (4 encontros)
- Aspectos da educação gamificada
- O Moodle como plataforma de criação de estratégias gamificadas de aprendizagem.
- Oficina de plataformas para gamificação da educação

Fechamento e avaliação final do curso (1 encontro)

Referências:
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de Educação do DF. Brasília, 2014a.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Diretrizes de avaliação educacional:
aprendizagem, institucional e em larga escala. 2014-2016.Brasília, 2014.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Diretrizes da formação continuada: Brasília,
2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Lei do Plano Distrital de Educação 2015-2014
– PDE - Nº 5.499 de 14 de julho de 2015. Brasília,2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.



Encontro Assunto Terça-feir
a

(T1)

Quinta-f
eira

(T2)

Sexta-fe
ira

(T3)

1º Encontro Apresentação geral do curso 22/3 24/3 25/3

2º Encontro Diretrizes da avaliação 5/4 7/4 8/4

3º Encontro Avaliação para aprendizagem 26/4 28/4 29/4

4º Encontro Avaliação institucional 10/5 12/5 13/5

5º Encontro Avaliação em larga escala 24/5 26/5 27/5

6º Encontro Recursos Educacionais Abertos
(conceitos e possibilidades de uso)

7/6 9/6 10/6

7º Encontro Ambientes Virtuais de Aprendizagem 21/6 23/6 24/6

8º Encontro Oficina de aplicativos tecnológicos 9/8 11/8 12/8

9º Encontro Oficina de aplicativos tecnológicos 23/8 25/8 26/8

10º Encontro Aspectos da educação gamificada 13/9 15/9 16/9

11º Encontro O Moodle como plataforma de criação
de estratégias gamificadas de
aprendizagem

27/9 29/9 30/9

12º Encontro Oficina de plataformas para
gamificação da educação

18/10 20/10 21/10

13º Encontro Oficina de plataformas para
gamificação da educação

8/11 10/11 11/11



14º Encontro Fechamento e avaliação final do curso 22/11 24/11 25/11

Tendo em vista que o curso está sendo ofertado no modalidade EAD, além dos encontros
síncronos, há as horas online e o Projeto de Intervenção Local (PIL). Não há horas
indiretas

Estatística

Indique a(s) etapa(s), a(s) modalidade(s) e os assuntos relacionados aos cursos.

Etapas de Ensino:

Todas oferecidas pela SEEDF

Modalidades de Ensino:
Todas oferecidas pela SEEDF

Assuntos:

Data: 10 de fevereiro de 2022

Assinatura


