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RESUMO 

 

 

MELLO, Luci Ferraz. Educomunicação e as Práticas Pedagógico-Comunicacionais da 

Avaliação Formativa no Ensino Básico. São Paulo, 2016. Tese (Doutorado) – Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. 

 

A presente tese, formulada no âmbito da linha de pesquisa em Comunicação e Educação, do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, teve como objetivo verificar se a abordagem de avaliação 

formativa adotada nas práticas dos laboratórios de informática educativa (LIE), ligados ao 

Núcleo de Informática Educativa (NIE), da Diretoria de Orientações Técnicas (DOT), 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), se estrutura a partir de aspectos 

educomunicativos, principalmente por meio da adoção de práticas pedagógico-

comunicacionais que caracterizam o campo emergente da Educomunicação. Para tanto, a 

pesquisa tomou como objeto de estudo o mapeamento dos possíveis pontos em comum entre 

os elementos definidores do paradigma da Educomunicação e a abordagem de avaliação para 

a aprendizagem (avaliação formativa) implementada, a partir de 2011, pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME-SP) nos LIE de suas unidades educacionais. Inicialmente, 

foram definidos indicadores educomunicativos referentes às ações aqui nomeadas como 

práticas pedagógico-comunicacionais e às ditas competências educomunicativas, tendo como 

base a perspectiva defendida pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), Universidade 

de São Paulo (USP). Na sequência, foram destacadas as características conceituais da 

abordagem de avaliação dialógica e formativa adotada nos projetos desenvolvidos nos espaços 

dos LIE, sob coordenação do NIE, da DOT/SME-SP. Buscou-se, ao final, identificar os 

possíveis pontos comuns entre esses dois universos. A pesquisa de campo concentrou-se no 

estudo de oito casos vivenciados nos LIE, sendo que os dados coletados foram estudados 

principalmente com base na análise de conteúdo. Foram considerados: (a) a estrutura dos 

projetos; (b) os processos comunicacionais de elaboração e validação das rubricas enquanto 

instrumentos de avaliação formativa; (c) as trocas reflexivas entre os participantes dos 

projetos durante as fases de cada projeto, levando-se em conta a opinião dos Professores 

Orientadores de Informática Educativa (POIE), bem como as conclusões das avaliações finais 

(autoavaliações e avaliações entre pares). Os dados apurados foram verificados principalmente 

a partir da abordagem de análise de conteúdo. Os resultados obtidos confirmaram a hipótese 

norteadora da tese ao sinalizarem para a existência de pontos de aproximação entre e a 

proposta de avaliação formativa adotada nos LIE da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

(Rede-SP) e o paradigma da Educomunicação. Isso nos fez concluir sobre a existência de 

práticas Educomunicativas nos laboratórios de informática educativa em diferentes estágios, 

contexto esse que chamamos de Educomunicação Possível. As informações coletadas nos 

sinalizaram ainda para a forte dependência de processos comunicacionais pela abordagem de 

avaliação formativa adotada. Ou seja, dependendo da intensidade e características das práticas 

de natureza dialógica e da oferta de espaços para o exercício do protagonismo por parte dos 

sujeitos envolvidos no processo, especialmente os alunos, observamos diferentes fases de 

implementação das ações estratégicas de avaliação formativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educomunicação; práticas pedagógico-comunicacionais; diálogo; 

protagonismo; avaliação formativa; informática educativa; ensino básico.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

MELLO, Luci Ferraz. Educommunication and Pedagogical-Communicational Practices 

of Formative Assessment in Basic Education. São Paulo, 2016. Thesis (Doctorate Degree) 

– Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. 

 

 

This thesis was developed in the framework of Communication and Education research line, at 

PPGCOM-ECA / USP. It aimed to verify the common points between formative assessment 

approach adopted by the Educational Computer Labs projects, from public basic schools, 

Municipal Secretariat of Education, São Paulo, and Educommunication paradigm, considering 

that strategic actions of formative assessment approach adopted by Municipal Secretariat of 

Education of Sao Paulo for their Educational Computer Labs are strutuctured by pedagogical-

communicational practices, featuring Educommunication, and that there are educomunicative 

aspects at educational projects developed by students at these Educational Computer Labs, 

located at public basic schools of São Paulo city. Initially, the indicators of action and 

educomunicative skills were defined, based on the approach advocated by NCE / USP, here 

named as pedagogical-communicational practices. Then characteristics of dialogical and 

formative assessment approach adopted in the projects developed in the Educational Computer 

Labs practices, coordinated by the Educational Computing Center (Municipal Secretariat of 

Education of São Paulo), were highlighted. The analysis focused on the study of eight 

educatinal projects developed at different Educational Computer Labs from public basic 

schools in Sao Paulo. Topics analysed: (a) the structure of the projects; (b) the development 

and validation of rubrics as formative assessment tools and (c) the reflective exchanges 

between project participants, taking into account the views of the Guiding Teachers on 

Education mediated by Techonologies (POIE), and the conclusions of final evaluations (self-

assessments and peer reviews).The results confirmed the main hypothesis of the thesis, with 

the identification of approach between the proposed formative assessment adopted by 

educational computer labs from public basic schools of the Municipal School of São Paulo and 

the paradigm of Educommunication. The implementation of this formative assessment 

approach came to depend on the greater or lesser intensity of the dialogic nature of practices as 

well as the greater or lesser offer spaces to exercise the role of the subjects involved in the 

process, especially the students. 

 

Keywords: educommunication; pedagogical-communicational practices; dialogue; leadership; 

formative assessment; technologies for learning; basic education. 
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ANEXOS 

Anexo A – Exemplo de Aula Educom.Jt 

Aula sobre Debate Político na Escola, publicada na coluna Pais e Mestres, do Jornal da 

Tarde, do Grupo o Estado de S.Paulo, como parte das publicações do Projeto 

Educom.Jt, coordenado pelo Núcleo de Comunicação e Educação, ECA/USP, e o 

referido periódico. 

Anexo B – Rubricas DRE Campo Limpo 

Conjunto de rubricas desenvolvidas e/ou adotadas em projetos e programas da DRE 

Campo Limpo, incluindo a rubrica do Programa POIE 2012, e seus exemplo sde 

derivações. 

Anexo C – Relatório DRE Campo Limpo  

Relatório Final da DRE Campo Limpo, sobre os resultados obtidos no Programa POIE 

2012, desenvolvido pelos gestores Cristina Barroco e Ricardo, sem ao nome dos POIE 

participantes. 

Anexo D – Questionários e Respostas do Alunos 

Questionários e respectivas respostas, de alunos dos projetos A.3, B.1 e B.4. 

Anexo E – Descritivos Técnicos dos Projetos Estudados 

Descritivo da estrutura de cada um dos projetos estudados. 

Anexo F – Rubricas dos Projetos 

Rubricas de todos os projetos estudados nesta pesquisa empírica. 

Anexo G – Entrevistas 

            Partes das Entrevistas Realizadas com os POIE e Gestores 

Anexo H – Categorias Temáticas e Respectivos SubTemas: Aproximações Conceituais 

Possíveis 

Anexo I – Autorizações 

             I.1 - Autorização Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
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             I.2 - Autorização EMEF Prof. Rivadávia Marques Junior 

             I.3 - Autorização EMEF Des. Achilles de Oliveira Ribeiro 

             I.4 - Autorização Cristina Barroco Massei Fernandes 

             I.5 - Autorização Margarete Giveres Stalberg 

             I.6 – Autorização José Rosemberg 

             I.7 - Autorização Douglas Ferreira Tomé 

             I.8 - Autorização Nádia Melzer Bariviera 

             I.9 - Autorização José Rosemberg (Projetos B.1 e B.2) 

             I.10 - Autorização Maria Helena (Projeto B.3) 

             I.11 - Autorização Nagila Polido (Projeto B.3) 

             I.12 - Autorização Gislaine Batista Munhoz (Projeto B.4) 

             I.13 - Autorização Jane Reolo Silva (Gestora Núcleo de Informática Educativa 2012 a      

                       2014) 
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Anexo A – Sugestão de Aula Projeto EducomJT 

Coluna Pais & Mestres, Jornal da Tarde, Grupo O Estado de S.Paulo, 26/09/2006. 
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Anexo B – Rubrica DRE Campo Limpo 

Anexo B.1:  Rubrica AUTOAVALIAÇÃO POIE 

Elaborada pelo Grupo Colaborativo de Gestores de DRE, durante a formação em avaliação formativa dos gestores de DRE, na 

DOT-e / SME-SP (2011): Versão Final (adotada no Programa POIE 2012) 

 

ITEM Confortável Estável Moderado Avançado 

1. Colaboração com 

tecnologia 

Nunca utiliza tecnologia para o 

aluno expor idéia, conhecer as 

ideias dos colegas e discuti-las; 

Ou acha que simplesmente 

publicar Blog, Páginas e Sites 

próprios ou da U.E., usar o 

Twiter, Facebook, MSN, 

ORKUT e outros já é 

colaboração. 

Utiliza ambientes virtuais para 

o aluno expor idéias, conhecer 

as idéias dos outros e comentar. 

Utiliza ambientes virtuais para 

o aluno expor idéias, conhecer, 

comentar e contraargumentar as 

idéias dos outros; utiliza 

recursos e ferramentas para que 

o aluno amplie repertório sobre 

sua 1ª idéia e as dos colegas. 

Utiliza ambientes virtuais para 

o aluno expor suas idéias 

individualmente, propõe que 

conheça e comente a idéia do 

outro, promove a participação 

de todos; debate; problematiza, 

sintetiza para que os alunos 

possam chegar a conclusões e 

posicionamentos e a atividade 

não seja esvaziada de sentido. 

2. Atividade com 

tecnologia 

A tecnologia é usada de 

maneira forçada, mesmo 

quando não seria necessária; 

Ou faz atividades só para 

apropriação do software e 

replicar as atividades 

desenvolvidas em sala de aula; 

Ou usa  tecnologia por 

modismo, para dizer que faz e 

que está sempre em 

consonância com os avanços 

Utiliza as TIC para o aluno 

pesquisar para ampliar idéias 

próprias e/ou do grupo; 

comunicar-se por meio de 

diferentes linguagens 

midiáticas, em diferentes 

ambientes virtuais interativos e 

colaborativos; publicar e 

socializar produções finais de 

atividades e projetos; estimular 

a autoria e o protagonismo dos 

Propõe atividades de cunho 

individual e/ou coletivo de 

modo que o aluno possa decidir 

qual a(s) tecnologia(s) mais 

adequada para a elaboração do 

seu produto; estimul o 

compartilhamento das 

produções entre os alunos para 

a melhoria de ideias e/ou 

solução de problemas 

apresentados nas etapas de 

Propõe a convergência de 

diferentes mídias e ambientes 

virtuais para a produção, 

comunicação e publicação de 

propostas que evidenciem a 

autoria e o protagonismo do 

aluno; propõe o 

compartilhamento das 

produções entre os alunos de 

outras escolas e comunidades 

para intercâmbios e processos 
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tecnológicos; Ou a pesquisa 

está centrada somente nos 

temas propostos pelos 

professores das diferentes áreas 

do conhecimento ou conduzida 

de modo aleatório. 

 

alunos. elaboração do produto; propõe 

o uso diferentes mídias para 

registro do processo de 

elaboração do produto. 

de melhoria de idéias; 

ITEM Confortável Estável Moderado Avançado 

3. Promove a 

construção do 

conhecimento 

Propõe atividades de produção 

individual ou em grupo em 

ambiente virtual, mas o aluno 

não consegue sair do nível da 1ª 

ideia 

Propõe atividade de pesquisa e 

de compartilhamento de ideias 

para ampliação de repertório 

relacionada à 1ª idéia do aluno; 

estimula o grupo a comentar, 

debater, avaliar, criticar para a 

melhoria de idéia, por meio de 

chat, fórum, blog, wiki e outros 

recursos; 

Propõe a produção coletiva 

colaborativa partindo antes das 

idéias e posicionamentos 

individuais dos alunos; 

compartilha as produções;  

estimula o grupo a comentar, 

debater, avaliar, criticar para a 

melhoria das produções. 

Propõe a produção coletiva 

colaborativa partindo antes das 

idéias e posicionamentos 

individuais dos alunos; 

Incorpora o uso das TIC para 

otimizar o tempo de cada aula e 

atividade  para que o aluno 

possa lançar mão de recursos, 

ferramentas, sites, redes sociais 

para resolver problemas, expor 

idéias, contextualizar, ampliar, 

criticar idéias , buscar e propor 

soluções de problemas com 

autonomia. 

 

4. Avaliação formativa Não faz nenhum tipo de 

avaliação; Ou avalia o produto 

final atribuindo um conceito: 

NS, S ou P; 

 

Acompanha o processo de 

desenvolvimento da proposta do 

aluno presencial e a distância; 

oferece devolutiva; orienta e 

estimula a ampliação da 

produção; o aluno faz sua 

autoavaliação 

Cria rubricas de avaliação do 

processo de desenvolvimento 

dos alunos; apresenta as 

rubricas para os alunos e 

oferece devolutivas 

sistematicamente para o aluno 

tendo como referência as 

Oferece devolutivas 

sistematicamente para o aluno 

tendo como referência as 

rubricas elaboradas; discute e 

orienta os alunos sobre processo 

de avaliação formativa por meio 

de rubricas; Propõe e elabora 
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rubricas elaboradas; discute e 

orienta os alunos sobre processo 

de avaliação formativa por meio 

de rubricas 

junto com os alunos a avaliação 

por meio de rubricas para que 

eles próprios avaliem 

sistematicamente seu processo 

de construção de conhecimento. 

( autoregulação ) 

 

Anexo B.2:  Rubrica AUTOAVALIAÇÃO POIE – versão inicial / teste 

Elaborada pelo Grupo Colaborativo de Gestores de DRE, durante a formação em avaliação formativa dos gestores de DRE, na 

DOT-e / SME-SP (2011): 1ª versão 

ITEM BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO ESPECIALISTA 

O trabalho promove a 

construção do 

conhecimento 

Não organiza as atividades em 

forma de projeto. OU a 

proposta de trabalho envolve 

conhecimentos que a turma já 

construiu. 

Não realiza as atividades como 

um projeto, mas indica uma 

sequência didática na 

organização das atividades. OU 

a proposta de trabalho envolve 

conhecimentos que o aluno já 

construiu, mas pode ser 

desafiadora para uma parte da 

turma. 

Organiza o trabalho como um 

projeto, mas as fases podem 

ficar mais claras; OU, a 

proposta de trabalho promove a 

construção do conhecimento, 

mas não prevê a expansão 

desse novo conhecimento 

adquirido. 

Organiza as atividades como 

um projeto, apresentando 

claramente as propostas e o 

objetivo final; OU, a proposta 

de trabalho promove a 

construção do conhecimento, 

levando os alunos a ampliar seu 

repertório, expandir as ideias do 

grupo e publicar suas 

considerações. 
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Anexo B.3:  Rubrica AUTOAVALIAÇÃO POIE – Versão Revisada / Atualizada DRE Campo Limpo, em 

2014 

Elaborada pelos gestores da DRE Campo Limpo, em parceria com POIE de suas unidades educacionais, com base na Rubrica 1, de 

2012, aqui apresentada: Versão Revisada 2014. 

 

 Sentado  Em pé Andando Correndo 

1. Colaboração com 

tecnologia 

Utiliza tecnologia de maneira 

limitada, para o aluno expor 

ideia, conhecer as ideias dos 

colegas e discuti-las; Acha que 

publicar Blog, Páginas e Sites 

próprios ou da U.E., usar o 

Twiter, Facebook, Edmodo, 

Instagran, Whatsapp, e outros já 

é colaboração. 

 

Utiliza diferentes ambientes 

virtuais para o aluno expor 

ideias, conhecer as ideias dos 

outros e comentar. 

Utiliza diferentes ambientes 

virtuais para o aluno expor 

ideias, conhecer, comentar e 

contraargumentar as ideias dos 

outros; utiliza recursos e 

ferramentas para que o aluno 

amplie o repertório sobre sua 1ª 

ideia e as dos colegas. 

Utiliza ambientes virtuais para o 

aluno expor suas ideias 

individualmente, propõe que 

conheça e comente a ideia do 

outro, promove a participação de 

todos, a interação e o debate; 

problematiza, sintetiza para que 

os alunos possam chegar a 

conclusões e posicionamentos 

que sirvam de sustentação para 

sua atuação na sociedade. 

2. Atividade com 

tecnologia 

O professor isoladamente 

propõe os temas a serem 

desenvolvidos pelos alunos. 

Para isso, ensina apenas como 

manusear o software; Uso da 

tecnologia não como ferramenta 

para uma aprendizagem, mas 

sim como objetivo em si 

mesma; Não há nenhum tipo de 

diálogo do laboratório de 

Utiliza as TIC para o aluno 

pesquisar para ampliar ideias 

próprias e/ou do grupo; há 

pouca produção de 

conhecimentos relevantes, mas 

possibilita o uso das diferentes 

linguagens midiáticas, em 

ambientes virtuais interativos e 

colaborativos (Edmodo, 

Instagran, Padlet, Skype); 

Propõe atividades de cunho 

individual e/ou coletivo de 

modo que o aluno possa decidir 

qual a tecnologia mais adequada 

para a elaboração do seu 

produto; estimula o 

compartilhamento das 

produções entre os alunos para 

a melhoria de ideias e/ou 

solução de problemas 

Propõe a convergência de 

diferentes mídias e ambientes 

virtuais para a produção, 

comunicação e publicação de 

propostas que evidenciem a 

autoria e o protagonismo do 

aluno; propõe o 

compartilhamento das produções 

entre os alunos dos diferentes 

ciclos, de outras escolas e 
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informática com as outras áreas 

do conhecimento.O uso de 

atividades com tecnologias não 

considera os interesses e 

conhecimentos prévios dos 

estudantes. 

publica e socializa produções 

finais de atividades e projetos; 

estimula a autoria e o 

protagonismo dos alunos. 

Utiliza a pasta “compartilhada” 

como local para armazenar as 

pesquisas e para trocas de 

informações. 

apresentados nas etapas de 

elaboração do produto; propõe 

o uso de diferentes mídias para 

registro do processo de 

elaboração do produto. 

 

 

comunidades para intercâmbios e 

processos de melhoria de ideias. 

O aluno pode decidir qual a 

tecnologia mais adequada para a 

elaboração do seu produto. 

ITEM Confortável Estável Moderado Avançado 

3. Promove a 

construção do 

conhecimento 

Direciona atividades de 

produção individual ou em 

grupo em ambiente virtual, mas 

o aluno não apresenta avanços a 

partir da ideia inicial. 

Propõe atividade de pesquisa e 

de compartilhamento de ideias 

para ampliação de repertório 

relacionada à 1ª ideia do aluno; 

estimula o grupo a comentar, 

debater, avaliar, criticar para a 

melhoria de ideia, por meio de 

blog, wiki e outros recurso. 

Propõe a produção coletiva 

colaborativa partindo antes das 

ideias e posicionamentos 

individuais dos alunos; 

compartilha as produções; 

estimula o grupo a comentar, 

debater, avaliar, criticar para a 

melhoria das produções.  

Propõe a produção coletiva 

colaborativa partindo antes das 

ideias e posicionamentos 

individuais dos alunos; Incorpora 

o uso das TIC para otimizar o 

tempo de cada aula e atividade 

para que o aluno possa lançar 

mão de recursos, ferramentas, 

sites, redes sociais para resolver 

problemas, expor ideias, 

contextualizar, ampliar, criticar 

ideias, buscar e propor soluções 

de problemas com autonomia. 

4. Avaliação formativa Não faz nenhum tipo de 

avaliação; OU avalia o produto 

final atribuindo um conceito no 

ciclo de alfabetização e uma 

nota nos ciclos interdisciplinar e 

autoral. 

 

Acompanha o processo de 

desenvolvimento da proposta do 

aluno presencial e a distância; 

oferece devolutiva; orienta e 

estimula a ampliação da 

produção; Estimula o aluno 

com relação à importância de 

realizar a autoavaliação. 

Cria rubricas de avaliação do 

processo de desenvolvimento 

dos alunos; apresenta-as para os 

alunos e oferece devolutivas 

sistematicamente, tendo como 

referência as rubricas 

elaboradas; discute e orienta os 

alunos sobre processo de 

avaliação formativa por meio de 

Oferece devolutivas 

sistematicamente para o aluno 

tendo como referência as rubricas 

elaboradas; discute e orienta os 

alunos sobre processo de 

avaliação formativa por meio 

delas; Propõe e elabora junto com 

os alunos a avaliação por meio de 

rubricas para que eles próprios 
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rubricas. avaliem sistematicamente seu 

processo de construção de 

conhecimento.  ( autorregulação ) 

 

Anexo B.4:  Rubrica Projetos de Rádio, dos Laboratórios de Informática Educativa, desenvolvida pela 

DRE Campo Limpo 

Exemplo do que poderia ser uma rubrica para ser aplicada aos projetos de rádio, desenvolvidos nos LIE, das unidades educacionais 

da DRE Campo Limpo (desenvolvida entre 2012 e 2014). 

 ATARI PS1 PS2 XBOX 

PROTAGONISMO 

DOS ALUNOS 

Faz o que o professor orienta 

na rádio. 

 

Faz o que o professor orienta e 

tem ideias para melhorar a 

rádio. 

Faz o que o professor orienta, 

tem ideias para melhorar a rádio 

e apresenta as ideias para 

professor e parceiros. 

Faz o que o professor orienta, tem 

ideias para melhorar a rádio, 

apresenta as ideias para o 

professor e parceiros e se 

mobiliza para que a rádio dê 

certo. 

COLABORAÇÃO Realiza atividades propostas 

de modo individualizado. 

 

 

 

Atua de modo pouco 

colaborativo na elaboração do 

produto final. Não consegue 

mobilizar quem não está se 

envolvendo. 

Atua de modo colaborativo, 

com a tecnologia ou sem ela, na 

elaboração do produto final, 

dando ideias, problematizando, 

sintetizando, levando o grupo a 

conclusões e posicionamentos. 

Ainda não consegue mobilizar 

quem não está se envolvendo.  

Atua de modo colaborativo, com 

a tecnologia ou sem ela, na 

elaboração do produto final, 

dando ideias, problematizando, 

sintetizando, levando o grupo a 

conclusões e posicionamentos. 

Consegue mobilizar quem não 

estava se envolvendo e incorpora 

a capacidade de motivar o grupo. 

CULTURA DE PAZ Trabalha de forma 

individualizada, sem 

compromisso com a 

disseminação da cultura de 

Trabalha de forma 

individualizada, mas já 

demonstra preocupação com a 

disseminação da cultura de paz 

Trabalha de forma coletiva 

organizando ações que 

disseminem a cultura de paz na 

Trabalha de forma coletiva 

organizando ações que 

disseminem a cultura de paz na 

escola, buscando incluir os alunos 
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Anexo B.5:  Rubrica Projetos de Matemática, dos Laboratórios de Informática Educativa, desenvolvida 

pela DRE Campo Limpo 

Exemplo do que poderia ser uma rubrica para ser aplicada a projetos de conteúdo de matemática, desenvolvidos nos LIE, das 

unidades educacionais da DRE Campo Limpo (desenvolvida entre 2012 e 2014). 

 

 Estudante 1 Ninja 2 Treinador de Ninja 3 Mestre 4 

Aprendizagem Só consigo resolver problemas 

com a ajuda de um colega ou 

da professora. 

Já consigo resolver alguns 

problemas sozinho e outros só 

com a ajuda de um colega ou 

da professora. 

Já consigo resolver problemas 

sem ajuda. 

Já consigo resolver os vários tipos 

de problemas apresentados pela 

professora sem ajuda. 

Colaboração Realizei as atividades sozinho, 

mas fiquei com algumas 

dúvidas. 

Participei das atividades, com 

ajuda dos colegas. 

Participei das atividades e 

ajudei os colegas. 

Participei das atividades, pedi 

ajuda quando tinha dúvidas e 

também ajudei os colegas. 

 

paz na escola. na escola. escola. que não se envolvem. 

 

COMPETÊNCIA 

LEITORA E 

ESCRITORA 

Pesquisa/ produz os textos 

para os programas de rádio. 

 

 

 

Pesquisa/ produz os textos para 

os programas de rádio e faz a 

gravação. 

Pesquisa/ produz os textos para 

os programas de rádio, faz a 

gravação e cuida para que o 

texto seja adequado ao ambiente 

escolar. 

Pesquisa/ produz os textos para os 

programas de rádio, faz a 

gravação, cuida para que o texto 

seja adequado ao ambiente 

escolar e contribua com o 

crescimento cultural dos ouvintes. 
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Anexo B.6:  Rubrica Projetos de Promoção de Pensamento e Aprendizagem Conjunta e Reflexiva, para 

sugestão para aplicação na Educação Infantil, desenvolvida pela DRE Campo Limpo (entre 2012 e 2014) 

Meta de SME/Informática Educativa: 100% das escolas de Educação Infantil – EMEI tenham, no mínimo, um professor mediador de mídias 

no universo infantil. 

Objetivo: Incorporar as linguagens midiáticas nas próprias rotinas da Educação Infantil, em propostas de atividades que já estão sendo 

desenvolvidas pelos professores cotidianamente. 

 

CRITÉRIOS Confortável Estável Moderado Avançado 

1. Interações das 

crianças com as 

mídias 

As propostas de atividades com 

as mídias são usadas como pano 

de fundo. Ex.: ver um vídeo, 

escutar uma música, apresentar 

um Power Point.  

 

As mídias são utilizadas para 

interação das crianças no teatro, 

dança, karaokê, videokê, campo 

dirigido... 

 

As mídias são utilizadas para a 

criança expor ideias, conhecer as 

ideias dos outros e comentar. 

OU As mídias são utilizadas 

como narrativa oral e escrita dos 

repertórios oferecidos 

reelaborados e criativos. As 

mídias são utilizadas sob o ponto 

de vista do olhar da criança. 

 

Ambientes virtuais são utilizados 

para o aluno expor suas ideias 

individualmente, conhecer e 

comentar a ideia do outro. OU A 

atividade promove a participação 

de todos; o debate, a 

problematização. OU As mídias 

são utilizadas para promover 

interação e colaboração com 

diferentes e múltiplas linguagens. 

2. Atividade com 

tecnologia 

As mídias são utilizadas como 

recursos de apoio em diferentes 

linguagens. 

 

 

 

As mídias são utilizadas para 

exploração de diferentes e 

múltiplas linguagens. 

 

As mídias são utilizadas para 

exploração e o registro da 

atividade em   diferentes e 

múltiplas linguagens. 

 

 

 

As mídias são utilizadas para 

exploração e o registro da 

atividade em   diferentes e 

múltiplas linguagens, 

evidenciando a autoria e o 

protagonismo do aluno: criar 

narrativas em grupo; construir 

sons colaborativamente, interagir 

com diferentes espaços e 

programas(softwares) no 
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computador).  

CRITÉRIO Confortável Estável Moderado Avançado 

3. Promove a 

construção do 

conhecimento 

As crianças se apropriam das 

músicas e vídeos como ouvintes. 

OU As práticas com artes 

gráficas estão associadas a 

histórias, temas e datas 

comemorativas. 

As crianças exploram, associam 

sons e imagens por meio das 

linguagens midiáticas. OU 

Interagem com as mídias por 

meio de narrativas, canto, 

interpretações. OU as práticas 

com artes gráficas são parte do 

processo de construção de uma 

história, peça teatral. 

 

A atividade propõe a produção 

colaborativa, construção de 

ideias e posicionamentos 

individuais dos alunos dirigida 

pelo professor. OU Estimula o 

grupo a comentar, debater, 

avaliar, criticar, escolher 

produções para compor uma 

atividade. 

A atividade propõe a produção 

colaborativa partindo do 

protagonismo das crianças e 

mediada pelo professor. OU A 

produção evidencia a   autonomia 

da criança no uso de múltiplas 

linguagens e escolha de mídias 

diferenciadas e /ou convergentes. 

 

.  
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4. Avaliação 

formativa 

A atividade não prevê avaliação; 

OU as avaliações são realizadas 

apenas no final do ano. 

No desenvolvimento da proposta 

do aluno fica evidente o 

acompanhamento do professor 

por meio de registros 

videográficos ou imagéticos. OU 

a proposta prevê, diagnósticos, 

avaliações contínuas 

devolutivas/orientações para o 

aluno. 

A proposta prevê a auto 

avaliação das crianças. OU a 

proposta prevê devolutivas 

sistemáticas para o aluno. OU os 

registros videográficos, sonoros, 

imagéticos... também são 

representados por meio do 

protagonismo infantil. 

A proposta prevê rubricas de 

avaliação do professor no 

processo de desenvolvimento dos 

alunos. OU os registros 

promovem a prospecção e as 

intervenções mediadas pelo 

professor. OU a criança tem a 

autonomia da escolha, da criação 

e recriação, da autoavaliação e 

avaliação do grupo em suas 

produções. 
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Anexo B.7:  Rubrica adotada em alguns projetos do Programa POIE 2012 

Texto de motivação à autoavaliação, no ThinkQuest: Meninos e meninas, vejam qual a sua classificação no desenvolvimento das atividades do 

projeto sustentabilidade: como classifica sua participação? Como você classifica sua participação no projeto Sustentabilidade? Para tanto 

observe a tabela abaixo: 

 

CRITÉRIOS FUSCA UNO MILLE ECOSPORT  CAMARO AMARELO 

Com  projeto 

sustentabilidade 

Não mudei de atitude diante dos 

problemas encontrados no bairro, 

pois não participei das 

atividades.  

Aprendi algumas coisas, mas 

não vejo como mudar algo no 

meu dia-a-dia  

A partir das atividades que 

participei, vou incorporar 

algumas atitudes em prol da 

sustentabilidade. 

Diante das atividades, não só 

incorporei algumas mudanças de 

atitudes como também tenho 

condições de dar o testemunho de 

como essa mudança é benéfica no 

meu cotidiano 

Os recursos 

tecnológicos usados na 

sala de informática 

Não desenvolvi nenhuma das 

atividades propostas. 

Participei de algumas atividades 

mas não conclui nenhuma delas. 

Desenvolvi e conclui pelo menos 

uma das atividades usando os 

recursos, mas não tenho 

segurança em usar os recursos 

propostos na sala de informática 

em outras atividades. 

Desenvolvi todas as atividades 

propostas e tenho condições de 

usar o Photoshop, GIMP, o Pivot, 

Movie Maker em outros 

trabalhos. 
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Anexo C – Relatório DRE Campo Limpo  

Relatório Final da DRE Campo Limpo, sobre os resultados obtidos no Programa POIE 2012, desenvolvido pelos gestores Cristina Barroco e 

Ricardo de Souza, sem ao nome dos POIE participantes. 

.====================================================================================================. 

WEB CURRÍCULO TICs 

AVALIAÇÃO POR RUBRICAS  

 

Cristina Barroco Massei Fernandes 

Ricardo de Souza 

 

SÃO PAULO  

2º SEMESTRE - 2012 

.====================================================================================================. 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as orientações da equipe de Informática Educativa de SME e sua assessoria, o presente documento esboça o início de um processo de Avaliação 

Formativa do trabalho dos POIEs (Professores Orientadores de Informática Educativa) da DRE Campo Limpo. 

Realizamos este processo de avaliação em duas etapas: 

Etapa I: Durante a formação WEB Currículo realizada em 21 e 22/09/2012 solicitamos aos POIEs que realizassem a análise de um projeto desenvolvido no 

Laboratório de Informática seguindo a Rubrica de Avaliação criada pela equipe de Informática Educativa com a colaboração de todos os formadores das DREs. Esta análise 

ocorreu em duplas com o intuito de aproximar duas visões, a primeira sendo a do idealizador do projeto e a segunda de um par que observa de fora. Acreditamos que estas 

duas visões ajudem aos POIEs a afinarem o olhar ao proceder com a avaliação. 
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Etapa II: Após a avaliação realizada pelos POIEs enunciada na Etapa I, nós, formadores da DRE, fazendo uso da Rubrica de Avaliação, realizamos uma análise 

dos projetos apresentados por estes profissionais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem ThinkQuest (por meio de link ou através de relato). Vale ressaltar 

que alguns POIEs não disponibilizaram suas propostas, nestes casos não houve como avaliá-los.  

A auto-avaliação realizada pelos POIEs serve de indicador para o planejamento do próximo Encontro que ocorrerá nos dias 25 e 26/11/2012. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Com o propósito de registrar este processo avaliativo os dados são apresentados em tabelas organizadas por meio das legendas a seguir. A Legenda I indica os 

rótulos de avaliação. A Legenda II indica o nível de discrepância/concordância entre os pontos de vista dos POIEs e da DRE. 

A Tabela 01 combina as informações contidas nas legendas I e II tomando por base dois pontos de observação: a visão do POIE (construída com um par durante 

o encontro) e a visão da DRE (olhar dos formadores da DRE Campo Limpo).  

 

LEGENDA I – NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

 

C – ConfortávelE – EstávelM – ModeradoA – Avançado. 

 

LEGENDA II – NÍVEL DE DISCREPÂNCIA NA AVALIAÇÃO 

 

Letra (Nível de Avaliação Indicado) em Negrito: O pontos de vista do POIE e da DRE são equivalentes.  

Letra (Nível de Avaliação Indicado) Sublinhada: O ponto de vista do POIE diverge parcialmente do ponto de vista da DRE. 

Letra (Nível de Avaliação Indicado) Sublinhada e em Itálico: O ponto de vista do POIE diverge totalmente do ponto de vista da DRE. 

 

LEGENDA III – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR 

 

         O POIE não disponibilizou os projetos para avaliação ou a síntese enviada não permitiu a nossa avaliação. 
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3. LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

TABELA 01 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DOS POIES  
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C
o

la
b

o
ra

çã
o

 c
o

m
 

te
c
n

o
lo

g
ia

 

A
ti

v
id

a
d

e 
co

m
 

te
c
n

o
lo

g
ia

 

P
ro

m
o

v
e 

a
 

co
n

st
ru

çã
o

 d
o

 

co
n

h
ec

im
en

to
 

A
v

a
li

a
çã

o
 

F
o

rm
a

ti
v

a
 

C
o

la
b

o
ra

çã
o

 c
o

m
 

te
c
n

o
lo

g
ia

 

A
ti

v
id

a
d

e 
co

m
 

te
c
n

o
lo

g
ia

 

P
ro

m
o

v
e 

a
 

co
n

st
ru

çã
o

 d
o

 

co
n

h
ec

im
en

to
 

A
v

a
li

a
çã

o
 

F
o

rm
a

ti
v

a
 

(01) POIE E E M E E E E E 

DRE C E C E C C E E 

(02) POIE M A A M C E C C 

DRE E C C C E E E C 

(03) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(04) POIE E M M E C E E E 

DRE C E E E E E E E 

(05) POIE C C C C E E E E 

DRE C C C C E E E E 

(06) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(07) POIE M E M E ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(08) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(09) POIE C E C E M E E E 

DRE C E C E M E E E 

(10) POIE M E M E C C E E 

DRE E C E E C C E E 

(11) POIE ■ ■ ■ ■ E E E E 

DRE ■ ■ ■ ■ C E C C 

(12) POIE M M E E ■ ■ ■ ■ 

DRE M E E E M E E E 

(13) POIE E E E E M E M E 

DRE M E M E M E M E 
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(14) POIE M E M E E E E E 

DRE E E E E E E E E 

(15) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(16) POIE M E M E E E M E 

DRE E E E E E E E E 

(17) POIE E E M M ■ ■ ■ ■ 

DRE C E C E C E C E 

(18) POIE M E E E M E E E 

DRE M E E E E E E E 

(19) POIE ■ ■ ■ ■ M M A M 

DRE ■ ■ ■ ■ E E M E 

(20) POIE E E M E ■ ■ ■ ■ 

DRE C C E E C C E E 

(21) POIE C E A E M E C E 

DRE C E E E C C C E 

(22) POIE E E E E E E E E 

DRE C E C E E E E E 

(23) POIE E E E C E C C E 

DRE C C C C C C C E 
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(24) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(25) POIE E A M C ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E C E E E C 

(26) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(27) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(28) POIE E E E E E E E E 

DRE C E C E E E E E 

(29) POIE E E E E E E E E 

DRE E E E E E E E E 
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(30) POIE E E C E E E C C 

DRE E E C E E E C C 

(31) POIE C E A E M E C E 

DRE C E E E C C C E 

(32) POIE C E A E ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E E E E E E 

(33) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E E E E E E 

(34) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(35) POIE ■ ■ ■ ■ M E E M 

DRE ■ ■ ■ ■ M E E E 

(36) POIE E E M E M E E M 

DRE E E E E M E E M 

(37) POIE E E M E E M M E 

DRE C E E E E C E E 

(38) POIE E M E M E E E E 

DRE E E E E E E E E 

(39) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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(40) POIE M E E E M E E E 

DRE E E E E M E E E 

(41) POIE A M A E E E M E 

DRE E E E E E E E E 

(42) POIE M M A M C C C C 

DRE C C C C C E C E 

(43) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(44) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(45) POIE E E E C ■ ■ ■ ■ 

DRE E E C C E E C C 
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(46) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(47) POIE M A A M ■ ■ ■ ■ 

DRE C E C C C E C C 

(48) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(49) POIE E E E E E E E E 

DRE E E E E E E E E 

(50) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(51) POIE C C C C C C C C 

DRE C C C C C C C C 

(52) POIE M E E E M E E E 

DRE E C E E E E E E 

(53) POIE M E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E E E E E E 

(54) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(55) POIE M E M E E E C E 

DRE E E C E E E E E 



 

 

P
ág

in
a2

4
6

 
P

ág
in

a2
4

6
 

(56) POIE E E E C M M M E 

DRE E E E C M E M E 

(57) POIE ■ ■ ■ ■ C C E E 

DRE ■ ■ ■ ■ E C E E 

(58) POIE E M E C E C M A 

DRE E E C C C C C C 

(59) POIE E E E E E E E E 

DRE C C C C E M E E 

(60) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(61) POIE E E E E E E E E 

DRE C E C E E E E E 
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(62) POIE M M M M C C M C 

DRE E C C C C C E E 

(63) POIE E E M E E E E C 

DRE E E E E E C C C 

(64) POIE M E E E E E M M 

DRE E E E E E E E E 

(65) POIE E E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE E E C E E E C E 

(66) POIE E E C E E E C E 

DRE ■ ■ ■ ■ M E E E 

(67) POIE E M M E M E E E 

DRE C C C C E C C C 

(68) POIE E E E E E E M C 

DRE E C C E E E E C 

(69) POIE M E E C E C E C 

DRE E E E C M E E C 

(70) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(71) POIE E E E E E E E E 

DRE C E E E E E E E 
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(72) POIE E E E E E M C C 

DRE C C C C C C C C 

(73) POIE M M M E A A A M 

DRE A A A M A A A M 

(74) POIE E C C E E E E C 

DRE E C C E E C E C 

(75) POIE A M A A E E M E 

DRE E E E E E E M E 

(76) POIE E E E E C E C C 

DRE C E C E E E C C 

(77) POIE E E M E E E C C 

DRE E E C C M E E C 
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(78) POIE E E M E E E C C 

DRE E E C C M E E C 

(79) POIE M E E E E E E E 

DRE E E C E E E C E 

(80) POIE E M E E E E E E 

DRE E E E E C C C C 

(81) POIE C E E A E E M E 

DRE C E C E C C C E 

(82) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(83) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE E E C C E E C C 

(84) POIE E E C E C C C C 

DRE E E C E C C C C 

(85) POIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(86) POIE E E C E ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E E E E E E 

(87) POIE E E E C E E E E 

DRE E E E C E E E E 
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(88) POIE E E M E E M M E 

DRE C E E E E E E E 

(89) POIE E M M E E E E E 

DRE E E E E E E E E 

(90) POIE C C C C E E E E 

DRE C C C C E E E E 

(91) POIE M E E E M E A E 

DRE M E E E ■ ■ ■ ■ 

(92) POIE E E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

(93) POIE M E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE E C C C E C C C 

(94) POIE M E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE E C C C E C C C 

(95) POIE E M E E ■ ■ ■ ■ 

DRE E E E E E E E E 

(96) POIE E E E C E E E C 

DRE E E E C E E E C 

(97) POIE E M E E E E E E 

DRE E E C E E E E E 
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(98) POIE C E E C E M E E 

DRE C E E C E E E E 

(99) POIE E M M E C C C C 

DRE E E E E E E E E 

(100) POIE E E E E ■ ■ ■ ■ 

DRE C C C C C C C C 

(101) POIE M A M E E M E M 

DRE C C C C ■ ■ ■ ■ 

(102) POIE M M E E ■ ■ ■ ■ 

DRE C C C C C C C C 
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4. SÍNTESE DOS DADOS 

 

TABELA 02 - Análise das indicações dos níveis de avaliação (em percentual) 
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DRE Campo Limpo 
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Percentual de indicação 

dos níveis da rubrica de 

avaliação 

 

 

POIE 

C 13% C 5% C 12% C 16% C 16% C 14% C 23% C 25% 

E 54% E 69% E 49% E 74% E 62% E 73% E 55% E 64% 

M 30% M 21% M 29% M 8% M 20% M 11% M 19% M 9% 

A 3% A 5% A 10% A 2% A 2% A 2% A 3% A 2% 

TOTAL - 100% - 100% - 100% - 100%  100%  100%  100%  100% 

 

Percentual de indicação 

dos níveis da rubrica de 

avaliação 

 

DRE 

C 36% C 24% C 47% C 37% C 24% C 28% C 30% C 32% 

E 57% E 75% E 51% E 62% E 61% E 70% E 63% E 66% 

M 6% M 0% M 1% M 1% M 14% M 1% M 6% M 2% 

A 1% A 1% A 1% A 0% A 1% A 1% A 1% A 0 

TOTAL - 100% - 100% - 100% - 100%  100%  100%  100%  100% 
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TABELA 03 - Análise das indicações dos níveis de avaliação (números absolutos) 
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Percentual de indicação 

dos níveis da rubrica de 

avaliação 

 

 

POIE 

C 10 C 4 C 9 C 12 C 10 C 9 C 15 C 16 

E 42 E 53 E 38 E 57 E 40 E 47 E 35 E 41 

M 23 M 16 M 22 M 6 M 13 M 7 M 12 M 6 

A 2 A 4 A 8 A 2 A 1 A 1 A 2 A 1 

TOTAL - 77 - 77 - 77 - 77  64  64  64  64 

 

Percentual de indicação 

dos níveis da rubrica de 

avaliação 

 

DRE 

C 25 C 17 C 33 C 26 C 19 C 22 C 24 C 25 

E 41 E 53 E 36 E 44 E 48 E 55 E 50 E 52 

M 4 M 0 M 1 M 1 M 11 M 1 M 4 M 2 

A 1 A 1 A 1 A 0 A 1 A 1 A 1 A 0 

TOTAL - 71 - 71 - 71 - 71  79  79  79  79 
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TABELA 04 - Percentual de discrepância/concordância na avaliação 
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Percentual de concordância entre os 

pontos de vista da DRE e dos POIEs 

 

50% 

 

87% 

 

36% 

 

76% 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Percentual de discrepância 

entre os pontos de vista dos 

POIEs e da DRE 

 

Discrep. 

Parcial 

 

 

 

41% 

 

3% 

 

43% 

 

17% 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Discrep. 

Total 

 

 

 

9% 

 

10% 

 

21% 

 

7% 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS (APÓS O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO) 

 

Nossa meta é que nenhum projeto desenvolvido nos Laboratórios de Informática Educativa da DRE Campo Limpo esteja no nível confortável, além disso, 

pretendemos que os projetos que se encontram nos outros níveis, consigam avançar pelo menos um nível. Os dados nos indicam onde está o nosso maior foco de 

intervenção.  

Como o processo de Avaliação por Rubrica envolve reflexão acerca das práticas desenvolvidas, as discrepâncias aparecem (em maior ou menor intensidade), pois 

a mesma remete a um juízo de valor. Percebemos que em linhas gerais de acordo com a Tabela 04, os POIEs se aproximaram razoavelmente da avaliação realizada pelos 

formadores. Ou seja, o nível de consciência acerca de suas práticas encontra-se satisfatório.  
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Em relação aos itens da rubrica, percebemos que devemos investir mais em “Atividade com Tecnologia” e principalmente em “Promoção do conhecimento”, pois 

foram os itens com maior discrepância entre o que a DRE espera e o que os POIEs apontaram.  

O trabalho, portanto, deve focar a melhoria das práticas pedagógicas, no sentido de avançar nos níveis da rubrica em questão em todos os itens. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na formação do mês de novembro retomamos nossas metas com os POIEs: 

- 100% das escolas tivessem pelo menos 1 turma cadastrada e desenvolvendo atividades no ThinkQuest; 

- nenhum projeto desenvolvido nos Laboratórios de Informática Educativa da DRE Campo Limpo esteja no nível confortável; 

- os projetos que se encontram nos outros níveis, consigam avançar pelo menos um nível. 

 

Depois de analisar as postagens e relatórios disponíveis, podemos afirmar: 

 

- Chegamos ao mês de novembro com 28 escolas (de um total de 74 escolas) que ainda não possuem alunos cadastrados. No entanto, a soma de professores 

cadastrados nessas escolas é 159. 

Há  4 escolas desse total de 28 que não possuíam POIEs no ano de 2011. 

Temos apenas 1 escola sem professores ou alunos com conta ativa, ressaltando que essa escola ficou sem POIE o ano todo. 

Segundo o relatório fornecido pela Oracle, encerramos o ano com 305 projetos em desenvolvimento e 10 133 usuários ativos. 

- Ainda temos projetos avaliados no nível Confortável, segundo a rubrica proposta na formação, no entanto já podemos afirmar que     tratar-se apenas de     % do 

total de projetos avaliados. 

- Houve avanço em pelos menos 1 nível em    % dos trabalhos avaliados. 
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Durante o mês de outubro fizemos a divulgação de alguns projetos indicados pelos POIEs apontando também qual era a nossa avaliação e solicitando que o grupo 

contribuísse para que houvesse avanço dos níveis. 

A devolutiva dada aos POIEs no mês de novembro foi um complemento a esse trabalho que estava  sendo feito a distância e causou um movimento no grupo. Os 

POIEs que ainda não haviam recebido os  seus dados estavam curiosos por saber como havíamos avaliado. Deixamos claro que se tratava de uma avaliação dos registros e 

que a discrepância entre a avaliação feita por eles e a nossa podia apontar que a prática precisava ser aprimorada ou que o registro não estava representando tudo que havia 

sido realizado. 
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Anexo D – Questionários e Respostas dos alunos (Projetos 

A.3; B.1; B.4) 

Anexo D.1: respostas dos alunos do projeto A.3, sob responsabilidade do 

POIE Douglas (Sustentabilidade no Zaca) 

1.Alunos Respondentes:  

Oculto por razões de preservação dos menores 

 

2.Sexo 

SEXO Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

Feminino 9 52.9% 

Masculino 8 47.1% 

 

3.Idade (Atual / em 2015) 

IDADE Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

11 anos ou menos 0 0% 

12 anos 0 0% 

13 anos 1 5.9% 

14 anos 12 70.6% 

15 anos ou mais 4 23.5% 

 

4.Número de alunos no seu grupo: Grupos de 5 a 6 alunos 

 

5.Em que momento você foi orientada(o) sobre o quadro com os níveis dos critérios de avaliação do 

projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

No início do projeto, antes de iniciarem as atividades ligadas ao projeto. 13 76.5% 

No meio do projeto, quando os alunos já haviam começado a fazer algumas das 

atividades. 

4 23.5% 

No final da realização do projeto. 0 0% 

Os critérios de avaliação não foram informados em momento algum, e os alunos só 

receberam alguns comentários do professor de informática educativa, no final da 

atividade, sem nenhuma justificativa. 

0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

6.Sobre os critérios de avaliação e seus níveis: 
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OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O quadro com esses critérios de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto para 

a turma, pelo professor de informática educativa, apenas para os alunos 

conhecerem como seriam avaliados no final do projeto. 

2 70.6% 

O quadro com esses critérios de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto para 

a turma, pelo professor de informática educativa, para que os alunos lessem os 

critérios e comentassem se concordavam com ele, sendo que houve algumas poucas 

alterações no quadro inicial que foi mostrado aos alunos, por causa dos 

comentários dos alunos da turma. 

3 17.6% 

Os critérios e as descrições / explicações sobre os seus níveis de avaliação foram 

definidos pelos alunos em parceria com o professor da sala de informática 

educativa. 

2 11.8% 

Os critérios e as descrições / explicações dos seus níveis de avaliação foram 

definidos pelos alunos, e o professor da sala de informática educativa só concordou 

e acatou. 

0 0% 

Como respondi na questão anterior, o professor não apresentou claramente esses 

critérios para os alunos. 

0 0% 

 

7.Sobre a participação dos alunos na elaboração da rubrica de avaliação (critérios e seus níveis de 

avaliação) de atividade, assinale todas as opções que ocorreram durante o desenvolvimento do 

projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não mudou nada, pois no final quem definiu mesmo os critérios foi o professor 3 9.7% 

Foi legal, porque eu pude aprender como o professor avalia uma atividade nossa. 6 19.4% 

Foi legal porque eu pude perceber de que forma eu posso melhorar meu 

desempenho. 

12 38.7% 

Foi muito legal porque eu pude refletir com o professor e dar minha opinião sobre 

como eu acho que um projeto deve ser desenvolvido. 

3 9.7% 

Foi super legal, porque eu me dei conta que dependendo da forma como eu me 

dedico no projeto, eu aprendo muito mais. 

7 22.5% 

 

8.Quanto às etapas do desenvolvimento do projeto em si, já na Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e distribuiu as tarefas por aluno em cada grupo. 

7 41.2% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e deixou que cada grupo distribuísse as tarefas entre eles. 

8 47.1% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

1 5.9% 
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desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 a 6 alunos 

(os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada grupo 

distribuísse entre eles as tarefas que foram apontadas para serem desenvolvidas. 

O professor apresentou os objetivos gerais do trabalho, definiu o produto final 

desse projeto (um vídeo), apresentou o planejamento geral das atividades que 

deveriam ser desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 

a 6 alunos (os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada 

grupo definisse como as atividades seriam executadas, onde as informações seriam 

coletadas e que distribuísse as tarefas entre eles. 

1 5.9% 

 

9.Ainda sobre o desenvolvimento do projeto sobre o estudo do problema escolhido pela turma, assinale 

as atividades que constaram de todo o projeto (clicar em todos os tópicos que refletem as 

atividades desenvolvidas pelo seu grupo): 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O grupo definiu o que gostariam de estudar mais detalhadamente sobre o problema 

principal que seria pesquisado. 

7 41.2% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos e depois simplesmente juntou as 

partes que cada um desenvolveu individualmente, para fazer o vídeo final. 

8 47.1% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos, e depois todos se juntaram, para que 

todos analisassem tudo o que havia sido coletado, e para definirem conjuntamente 

sobre o que constaria do vídeo final. 

3 17.6% 

O grupo acabou fazendo mais atividades do que as indicadas pelo professor, pois 

queriam saber mais sobre o tema em estudo. 

1 5.9% 

O grupo realizou pesquisas na internet, apenas durante as aulas de Informática 

Educativa. 

6 35.3% 

O grupo realizou pesquisas na internet, durante as aulas de Informática Educativa, 

bem como em suas casas ou lan-houses da comunidade. 

7 41.2% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

3 17.6% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com áudio 

e vídeo. 

2 11.8% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com fotos. 0 0% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

1 .

9% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

áudio e vídeo. 

1 5.9% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

fotos. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com gravador de voz. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com áudio e vídeo. 

2 11.8% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 0 0% 
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conversas com fotos. 

O grupo armazenou as informações coletadas durante todas as atividades em 

alguma ferramenta de registro ou arquivo (Ex.: EdModo, Facebook, Pasta de 

arquivos no computador da sala de Informática Educativa, pen drive). Caso tenha 

utilizado, conte-nos qual foi no campo "outros", por favor. 

2 11.8% 

Outros 0 0% 

 

10.Quanto ao relacionamento entre os alunos do seu grupo (caso haja comentários adicionais que 

queira fazer sobre o projeto, escreva no campo "outros"), clique nos quadradinhos dizem algo que 

você tenha vivenciado durante a realização do projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Havia um ou dois alunos que definiam as atividades e que passavam as orientações 

para os demais alunos. 

3 17.6% 

Havia um ou dois alunos que definiam e que faziam as atividades, sendo que os 

demais alunos do grupo acabavam fazendo o que esses mandavam. 

4 23.5% 

Apenas 2 ou 3 dos alunos do grupo fizeram a maioria das atividades, e os demais só 

acompanharam e concordaram, porque simplesmente não estavam interessados. 

1 5.9% 

Todos os integrantes do grupo contribuíram para o projeto, sendo que a divisão das 

tarefas era negociada entre todos do grupo. 

7 41.2% 

Descobri que opiniões diferentes nem sempre são opostas, pois elas podem ser 

complementares. 

5 29.4% 

Em alguns momentos nós discordávamos sobre o que deveria ser feito, mas o 

professor intervinha e ajudava a acalmar as discussões. 

3 17.6% 

Houve alguns desentendimentos, mas acabamos chegando a alguns acordos e 

conseguimos fazer um bom trabalho. 

4 23.5% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil e que não gosto de fazer isso. 0 0% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil, mas é bem legal porque aprendo 

mais. 

6 35.3% 

Descobri que minhas ideias também são importantes para o grupo e que também 

posso contribuir, por pouco que pareça. 

3 17.6% 

Fiquei feliz por ter feito o projeto em grupo e gostaria de dar continuidade. 2 11.8% 

Descobri que também posso me divertir enquanto aprendo coisa novas. 2 11.8% 

Descobri que pesquisar com meus colegas me ajuda a pensar melhor sobre os 

problemas. 

1 5.9% 

Eu gostaria de ter colaborado mais, mas sou tímido(a). 2 1.8% 

Pensei que não fosse colaborar muito, porque sou tímido(a), mas acabei ajudando 

com as tecnologias de gravações (adoro mexer com isso). 

1 5.9% 

Achei que não fosse falar muito, mas acabei dando algumas boas ideias (eu curti 

isso). 

0 0% 

Outros 0 0% 
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11.Quanto ao acompanhamento do professor da Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois esperou a finalização da 

tarefa. 

2 11.8% 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois ele simplesmente 

fiscalizou se estávamos fazendo as atividades e esperou a finalização da tarefa. 

6 35.3% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, mas só se manifestou para chamar a atenção dos grupos que não 

estavam fazendo o que precisava ser feito. 

5 29.4% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele apresentava as soluções de imediato. 

3 17.6% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele refletia com o grupo qual a melhoria maneira de prosseguir. 

1 5.9% 

 

12.Caso tenha tido conhecimento dos critérios de avaliação das atividades desde o início do projeto, 

considerando exatamente esse conhecimento mais claro sobre o que era esperado de você nas 

atividades do processo, assinale a(s) opção(ões) que explica(m) melhor como esses critérios a(o) 

ajudaram no projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação e continuei com pouco interesse na aula de informática educativa. 

1 4.2% 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação, até porque sempre fui interessado e tive um boa participação na 

aula. 

2 8.4% 

me orientaram melhor sobre como deveria desenvolver a atividade (as etapas de 

desenvolvimento da atividade ficaram mais claras). 

11 45.8% 

me ajudaram a melhorar minha colaboração com meus colegas no projeto (eu não 

sabia como poderia contribuir, mas os critérios me esclareceram como deveria 

fazer isso) 

5 20.8% 

me ajudaram a pensar melhor sobre o conteúdo em estudo. 4 16.8% 

não alteraram nada na forma como aprendo um conteúdo em sala. 1 4.2% 

 

13.Sobre a sua participação e contribuições com o seu grupo: 
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OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Raramente ofereceu ideias úteis ao grupo e, em alguns momentos, até se recusou a 

participar. 

2 11.8% 

Algumas vezes ofereceu ideias úteis ao grupo e teve uma participação satisfatória, 

quando sua ajuda foi solicitada. 

6 35.3% 

Normalmente oferecia ideias úteis ao grupo e apresentou contribuições 

importantes, quando se esforçou em ajudar. 

8 47.1% 

Rotineiramente oferecia ideias úteis ao grupo e se caracterizou como um líder nato, 

que contribuiu com muita dedicação. 

1 5.9% 

 

14.Quando realizou a sua autoavaliação individual, você: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Foi indiferente conhecer os critérios no início, pois não acha as aulas de informática 

educativa importantes, já que nem tem nota. 

3 17.6% 

Você gostou de conhecer critérios de avaliação diferentes, logo no início do projeto, 

mas isso não afetou seu desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do 

projeto, pois não acha as aulas de informática educativa importantes, já que nem 

tem nota. 

5 29.4% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, mas isso não afetou seu 

desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do projeto, pois já era dedicado 

aos projetos da aula de informática educativa. 

3 17.6% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, pois isso ajudou você a 

se envolver e se dedicar da forma correta ao projeto, o que enriqueceu o seu 

processo de aprendizagem sobre o tema tratado. 

6 35.3% 

 

15.Quando realizou a avaliação dos seus colegas de grupo, você: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não achei que teve ganho porque os alunos acordam o que falarão uns dos outros e 

fica tudo na mesma. 

1 5.9% 

Achei muito ruim porque não gosto de dedurar meus colegas. 2 11.8% 

Foi legal porque isso ajudou a fazer com que todos os alunos participassem mais, já 

que sabiam que seriam avaliados por todos. 

10 58.8% 

Foi legal porque nos ajudou a termos um outro olhar sobre a nossa participação, 

indicando onde e como podemos melhorar na próxima. 

2 11.8% 

Foi muito legal porque isso me ajudou a perceber como minha participação é 

importante para o sucesso da equipe e que minha colaboração ativa faz diferença. 

2 11.8% 

 

16.O que você mais gostou desse processo todo? Marque todas as respostas que tiverem a ver com o 

que você achou: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não vi diferença desse projeto para outros, que não tinham essa tal de rubrica e 

critérios de autoavaliação. 

5 29.4% 
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Gostei de saber antes como seria avaliado, para eu saber como deveria desenvolver 

o projeto. 

9 52.9% 

Gostei de poder refletir com meus colegas sobre os critérios pelos quais seríamos 

avaliados. 

7 41.2% 

Gostei de poder emitir a minha opinião em vários momentos e ver que posso fazer 

diferença no desenvolvimento das diretrizes / orientações do projeto. 

3 17.6% 

Eu me senti parte da organização da atividade, o que fez com que eu me dedicasse 

mais. 

5 29.4% 

Pude refletir sobre diversos temas que me interessam, mais livremente, e pude falar 

o que pensava, sem ser mal interpretado. 

2 11.8% 

Eu pouco participei falando o que pensava, mas todas as reflexões feitas pelos meus 

colegas me ajudaram a perceber problemas da escola e da comunidade de entorno 

aos quais eu também estou exposto. 

1 5.9% 

Não gostei desse modelo de atividade: muita gente falando acaba ficando muito 

confuso. Prefiro ouvir só o professor. 

2 11.8% 

Não gosto de ter que falar o que penso e não estou interessado no que os outros 

alunos pensam. Estou na escola para ouvir só o que o professor diz. 

0 0% 

 

17.Marque abaixo os eventuais recursos midiáticos utilizados durante a realização do projeto (pode ser 

mais de 1): 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Google docs (votações) 3 17.6% 

Google docs (armazenamento / compartilhamento de arquivos, como vídeos) 6 35.3% 

EdModo (trocas reflexivas entre os alunos) 6 35.3% 

Edmodo (repositório dos vídeos desenvolvidos) 3 17.6% 

Youtube (repositório dos vídeos desenvolvidos) 5 29.4% 

Prezzi (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 0 0% 

Power Point (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 7 41.2% 

Google (pesquisa sobre o tema problema) 8 47.1% 

Facebook (pesquisa sobre o tema problema) 2 11.8% 

Facebook (grupo fechado / secreto, para discussões do grupo) 2 11.8% 

Facebook (sala de aula virtual da turma) 0 0% 

Outros 0 0% 

 

Indique uma ou duas atividades de todo o projeto, de que você mais gostou. E explique o porquê: 

Respostas: teve o projeto da casa que eu me interessei; não sei; thnkquest; nada; o que é ssutentabildiade; 

Edmodo, pois tem várias atividades legais; gostei; eu gostei de tudo mais o que eu fiquei mais tive vontade de 

aprender mesmo foi da nicotina porque, sei lá, é importante; Edmodo; sobre a natureza, pois hoje em dia está em 

“escassez” tudo o que a natureza nos dá porque o homem sempre coloca a “mão” onde está quieto, sendo, 

colocam indústrias (shoppings, lojas, casas, prédios, etc) onde era a casa dos  animais 

 

Se fosse perguntado a você o que mudaria nesse projeto, para melhorar, o que você sugeriria? 
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Respostas: mudaria a forma de ser executado, já que quando começamos a fazer fomos agilizados, etc; mais 

orientação da parte do professor que alguma forma anime os estudantes; nada; nada; nada 

Se você pudesse mandar uma mensagem ao professor Douglas, que coordenou esse projeto com a sua 

turma, qual seria ela? (caso não tenha nada a dizer, escreva NADA no espaço, para finalizar!) 

 

Respostas: Parabéns, pois hoje em dia as pessoas estão pobres de conhecimento naturais, pois cada dia estão 

consumistas e egoístas, só pensando em comprar, desperdiçar, em seu bem estar, seu ego, entre outras coisas. 

Parabéns é o que tenho a dizer, pois seu trabalho nos fez refletir e ir à procura de informações, entre outras 

coisas; Nada; Nada; .Não sei 
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Anexo D – Questionários e Respostas dos alunos (Projetos 

A.3; B.1; B.4) 

Anexo D.2: respostas dos alunos do projeto B.1, sob responsabilidade do 

POIE Rosemberg 

 

1.Alunos Respondentes:  

Oculto por razões de preservação dos menores 

 

2.Sexo 

SEXO Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

Feminino 7 43.8% 

Masculino 9 56.3% 

 

3.Idade 

IDADE Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

11 anos ou menos 0 0% 

12 anos 0 0% 

13 anos 12 75% 

14 anos 3 18.8% 

15 anos ou mais 1 6.3% 

 

4. Número de alunos no seu grupo: 5 a 6 alunos 

 

5. Tema problema estudado pelo seu grupo: Drogas na Comunidade 

 

6. Sobre as trocas nas atividades reflexivas mediadas pela professora da Sala de Leitura: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

A dinâmica consistiu na apresentação de uma lista pronta de problemas que teriam 

na escola e/ou na comunidade de entorno, elaborada pela própria professora, sendo 

que os alunos só tiveram que confirmar ou negar a existência de tais problemas. 

4 25% 

A dinâmica consistiu na apresentação de fotos de várias áreas da escola e/ou da 

comunidade de entorno, com problemas diversos, para os alunos confirmarem se 

esses temas deveriam constar ou não dessa lista de problemas. 

6 37.4% 

A dinâmica consistiu em pedir que os alunos apontassem rapidamente alguns temas 

que consideravam problemáticos na escola e/ou na comunidade de entorno, para 

montagem de uma lista básica dos mesmos, sem reflexão conjunta inicial sobre tais 

temas com os alunos. 

3 18.8% 

A dinâmica consistiu em pedir que os alunos listassem eventuais problemas da 

escola e/ou da comunidade de entorno, com reflexão conjunta inicial sobre tais 

temas com os alunos, para elaboração da lista com possíveis temas a serem 

trabalhados nos projetos. 

3 18.8% 
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7. Quanto às trocas reflexivas já na aula da Informática Educativa, que resultaram na definição do tema 

problemático que foi estudado em mais detalhes por cada grupo da turma: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Foi o professor da Sala de Informática Educativa quem escolheu o tema 

problemático a ser trabalhado no projeto, sem considerar a lista desenvolvida 

na aula da Sala de Leitura. 

1 6.3% 

Foi o professor da Sala de Informática Educativa quem escolheu o tema 

problemático, a partir da lista desenvolvida na aula da Sala de Leitura. 

5 31.3% 

O professor da Sala de Informática Educativa revisou com os alunos os 

tópicos da lista de problemas elaborada na aula da Sala de Leitura, para que 

esses confirmassem para ele que todos os tópicos realmente refletiam 

problemas da escola e/ou da comunidade de entorno, para então ele próprio 

escolher o tema que seria estudado por cada turma. 

5 31.3% 

O professor da Sala de Informática Educativa revisou com os alunos os 

tópicos da lista de problemas elaborada na aula da Sala de Leitura, para que 

esses confirmassem para ele que todos os tópicos realmente refletiam 

problemas da escola e/ou da comunidade de entorno, para então ele 

coordenar uma votação entre os alunos de cada turma, para que os alunos 

escolhessem o tema problemático sobre o qual queriam estudar. 

5 31.3% 

 

8. Em que momento você foi orientada(o) sobre o quadro com os níveis dos critérios de avaliação do 

projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

No início do projeto, antes de iniciarem as atividades ligadas ao projeto. 5 31.2% 

No meio do projeto, quando os alunos já haviam começado a fazer algumas das 

atividades. 

6 37.5% 

No final da realização do projeto. 4 25% 

Os critérios de avaliação não foram informados em momento algum, e os alunos só 

receberam alguns comentários do professor de informática educativa, no final da 

atividade, sem nenhuma justificativa. 

1 6.3% 

 

9. Sobre os critérios de avaliação e seus níveis: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O quadro com esses critérios de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto para 

a turma, pelo professor de informática educativa, apenas para os alunos 

conhecerem como seriam avaliados no final do projeto. 

1 6.3% 

O quadro com esses critérios de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto para 

a turma, pelo professor de informática educativa, para que os alunos lessem os 

critérios e comentassem se concordavam com ele, sendo que houve algumas poucas 

alterações no quadro inicial que foi mostrado aos alunos, por causa dos 

comentários dos alunos da turma. 

11 68.8% 

Os critérios e as descrições / explicações sobre os seus níveis de avaliação foram 

definidos pelos alunos em parceria com o professor da sala de informática 

educativa. 

2 12.5% 

Os critérios e as descrições / explicações dos seus níveis de avaliação foram 

definidos pelos alunos, e o professor da sala de informática educativa só concordou 

e acatou. 

1 6.3% 

Como respondi na questão anterior, o professor não apresentou claramente esses 

critérios para os alunos. 

1 6.3% 
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10. Sobre a participação dos alunos na elaboração da rubrica de avaliação (critérios e seus níveis de 

avaliação) de atividade, assinale todas as opções que ocorreram durante o desenvolvimento do projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não mudou nada, pois no final quem definiu mesmo os critérios foi o professor 4 17.4% 

Foi legal, porque eu pude aprender como o professor avalia uma atividade nossa. 9 39.2% 

Foi legal porque eu pude perceber de que forma eu posso melhorar meu 

desempenho. 

3 13% 

Foi muito legal porque eu pude refletir com o professor e dar minha opinião sobre 

como eu acho que um projeto deve ser desenvolvido. 

4 17.4% 

Foi super legal, porque eu me dei conta que dependendo da forma como eu me 

dedico no projeto, eu aprendo muito mais. 

3 13% 

 

11. Quanto às etapas do desenvolvimento do projeto em si, já na Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e distribuiu as tarefas por aluno em cada grupo. 

0 0% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e deixou que cada grupo distribuísse as tarefas entre eles. 

6 37.5% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 a 6 alunos 

(os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada grupo 

distribuísse entre eles as tarefas que foram apontadas para serem desenvolvidas. 

7 43.75% 

O professor apresentou os objetivos gerais do trabalho, definiu o produto final 

desse projeto (um vídeo), apresentou o planejamento geral das atividades que 

deveriam ser desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 

a 6 alunos (os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada 

grupo definisse como as atividades seriam executadas, onde as informações seriam 

coletadas e que distribuísse as tarefas entre eles. 

3 18.75% 
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12. Ainda sobre o desenvolvimento do projeto sobre o estudo do problema escolhido pela turma, assinale 

as atividades que constaram de todo o projeto (clicar em todos os tópicos que refletem as atividades 

desenvolvidas pelo seu grupo): 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O grupo definiu o que gostariam de estudar mais detalhadamente sobre o 

problema principal que seria pesquisado. 

2 4.2% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos e depois simplesmente juntou as 

partes que cada um desenvolveu individualmente, para fazer o vídeo final. 

1 2.1% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos, e depois todos se juntaram, para que 

todos analisassem tudo o que havia sido coletado, e para definirem conjuntamente 

sobre o que constaria do vídeo final. 

8 16.7% 

O grupo acabou fazendo mais atividades do que as indicadas pelo professor, pois 

queriam saber mais sobre o tema em estudo. 

2 4.1% 

O grupo realizou pesquisas na internet, apenas durante as aulas de Informática 

Educativa. 

5 10.4% 

O grupo realizou pesquisas na internet, durante as aulas de Informática Educativa, 

bem como em suas casas ou lan-houses da comunidade. 

4 8.3% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

1 2.1% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com áudio 

e vídeo. 

1 2.1% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com fotos. 3 6.25 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

1 2.1% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

áudio e vídeo. 

1 2.1% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

fotos. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com gravador de voz. 

1 2.1% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com áudio e vídeo. 

3 6.25 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com fotos. 

1 2.1% 

O grupo armazenou as informações coletadas durante todas as atividades em 

alguma ferramenta de registro ou arquivo (Ex.: EdModo, Facebook, Pasta de 

arquivos no computador da sala de Informática Educativa, pen drive). Caso tenha 

utilizado, conte-nos qual foi no campo "outros", por favor. 

2 4.1% 

Outros (O grupo definiu o que gostariam de estudar mais detalhadamente sobre o 

problema principal que seria pesquisado) 

12 25% 

 

13. Quanto ao relacionamento entre os alunos do seu grupo (caso haja comentários adicionais que queira 

fazer sobre o projeto, escreva no campo "outros"), clique nos quadradinhos dizem algo que você tenha 

vivenciado durante a realização do projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Havia um ou dois alunos que definiam as atividades e que passavam as orientações 

para os demais alunos. 

4 13.3% 

Havia um ou dois alunos que definiam e que faziam as atividades, sendo que os 

demais alunos do grupo acabavam fazendo o que esses mandavam. 

2 6.7% 

Apenas 2 ou 3 dos alunos do grupo fizeram a maioria das atividades, e os demais só 

acompanharam e concordaram, porque simplesmente não estavam interessados. 

3 10% 

Todos os integrantes do grupo contribuíram para o projeto, sendo que a divisão 

das tarefas era negociada entre todos do grupo. 

3 10% 

Descobri que opiniões diferentes nem sempre são opostas, pois elas podem ser 

complementares. 

0 0% 

Em alguns momentos nós discordávamos sobre o que deveria ser feito, mas o 

professor intervinha e ajudava a acalmar as discussões. 

6 20% 
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Houve alguns desentendimentos, mas acabamos chegando a alguns acordos e 

conseguimos fazer um bom trabalho. 

3 10% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil e que não gosto de fazer isso. 0 0% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil, mas é bem legal porque aprendo 

mais. 

1 3.3% 

Descobri que minhas ideias também são importantes para o grupo e que também 

posso contribuir, por pouco que pareça. 

1 3.3% 

Fiquei feliz por ter feito o projeto em grupo e gostaria de dar continuidade. 1 3.3% 

Descobri que também posso me divertir enquanto aprendo coisa novas. 1 3.3% 

Descobri que pesquisar com meus colegas me ajuda a pensar melhor sobre os 

problemas. 

2 6.7% 

Eu gostaria de ter colaborado mais, mas sou tímido(a). 0 0% 

Pensei que não fosse colaborar muito, porque sou tímido(a), mas acabei ajudando 

com as tecnologias de gravações (adoro mexer com isso). 

3 10% 

Achei que não fosse falar muito, mas acabei dando algumas boas ideias (eu curti 

isso). 

0 0% 

Outros 0 0% 

 

14. Quanto ao acompanhamento do professor da Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois esperou a finalização da 

tarefa. 

2 12.5% 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois ele simplesmente 

fiscalizou se estávamos fazendo as atividades e esperou a finalização da tarefa. 

1 6.25% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, mas só se manifestou para chamar a atenção dos grupos que não 

estavam fazendo o que precisava ser feito. 

2 12.5% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele apresentava as soluções de imediato. 

8 50% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele refletia com o grupo qual a melhoria maneira de prosseguir. 

3 18.75% 

 

15. Caso tenha tido conhecimento dos critérios de avaliação das atividades desde o início do projeto, 

considerando exatamente esse conhecimento mais claro sobre o que era esperado de você nas atividades do 

processo, assinale a(s) opção(ões) que explica(m) melhor como esses critérios a(o) ajudaram no projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação e continuei com pouco interesse na aula de informática educativa. 

3 12% 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação, até porque sempre fui interessado e tive um boa participação na 

aula. 

2 8% 

me orientaram melhor sobre como deveria desenvolver a atividade (as etapas de 

desenvolvimento da atividade ficaram mais claras). 

9 36% 

me ajudaram a melhorar minha colaboração com meus colegas no projeto (eu não 

sabia como poderia contribuir, mas os critérios me esclareceram como deveria 

fazer isso). 

6 24% 

me ajudaram a pensar melhor sobre o conteúdo em estudo. 3 12% 

não alteraram nada na forma como aprendo um conteúdo em sala. 2 8% 
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16. Sobre a sua participação e contribuições com o seu grupo: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Raramente ofereceu ideias úteis ao grupo e, em alguns momentos, até se recusou a 

participar. 

1 6.25% 

Algumas vezes ofereceu ideias úteis ao grupo e teve uma participação satisfatória, 

quando sua ajuda foi solicitada. 

7 43.75% 

Normalmente oferecia ideias úteis ao grupo e apresentou contribuições 

importantes, quando se esforçou em ajudar. 

5 31.25% 

Rotineiramente oferecia ideias úteis ao grupo e se caracterizou como um líder nato, 

que contribuiu com muita dedicação. 

3 18.75% 

 

17. Quando realizou a sua autoavaliação individual, você: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Foi indiferente conhecer os critérios no início, pois não acha as aulas de informática 

educativa importantes, já que nem tem nota. 

3 18.75% 

Você gostou de conhecer critérios de avaliação diferentes, logo no início do projeto, 

mas isso não afetou seu desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do 

projeto, pois não acha as aulas de informática educativa importantes, já que nem 

tem nota. 

4 25% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, mas isso não afetou seu 

desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do projeto, pois já era dedicado 

aos projetos da aula de informática educativa. 

8 50% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, pois isso ajudou você a 

se envolver e se dedicar da forma correta ao projeto, o que enriqueceu o seu 

processo de aprendizagem sobre o tema tratado. 

1 6.25% 

 

18. Quando realizou a avaliação dos seus colegas de grupo, você: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não achei que teve ganho porque os alunos acordam o que falarão uns dos outros e 

fica tudo na mesma. 

2 12.5% 

Achei muito ruim porque não gosto de dedurar meus colegas. 2 12.5% 

Foi legal porque isso ajudou a fazer com que todos os alunos participassem mais, já 

que sabiam que seriam avaliados por todos. 

5 31.25% 

Foi legal porque nos ajudou a termos um outro olhar sobre a nossa participação, 

indicando onde e como podemos melhorar na próxima. 

5 31.25% 

Foi muito legal porque isso me ajudou a perceber como minha participação é 

importante para o sucesso da equipe e que minha colaboração ativa faz diferença. 

2 12.5% 

 

19. O que você mais gostou desse processo todo? Marque todas as respostas que tiverem a ver com o que 

você achou: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não vi diferença desse projeto para outros, que não tinham essa tal de rubrica e 

critérios de autoavaliação. 

0 0% 

Gostei de saber antes como seria avaliado, para eu saber como deveria desenvolver 

o projeto. 

1 5.6% 

Gostei de poder refletir com meus colegas sobre os critérios pelos quais seríamos 

avaliados. 

4 22.3% 

Gostei de poder emitir a minha opinião em vários momentos e ver que posso fazer 

diferença no desenvolvimento das diretrizes / orientações do projeto. 

5 27.8% 
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Eu me senti parte da organização da atividade, o que fez com que eu me dedicasse 

mais. 

2 11.1% 

Pude refletir sobre diversos temas que me interessam, mais livremente, e pude falar 

o que pensava, sem ser mal interpretado. 

2 11.1% 

Eu pouco participei falando o que pensava, mas todas as reflexões feitas pelos meus 

colegas me ajudaram a perceber problemas da escola e da comunidade de entorno 

aos quais eu também estou exposto. 

2 11.1% 

Não gostei desse modelo de atividade: muita gente falando acaba ficando muito 

confuso. Prefiro ouvir só o professor. 

1 5.6% 

Não gosto de ter que falar o que penso e não estou interessado no que os outros 

alunos pensam. Estou na escola para ouvir só o que o professor diz. 

1 5.6% 

 

20. Marque abaixo os eventuais recursos midiáticos utilizados durante a realização do projeto (pode ser 

mais de 1): 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Google docs (votações) 2 8% 

Google docs (armazenamento / compartilhamento de arquivos, como vídeos) 6 24% 

EdModo (trocas reflexivas entre os alunos) 1 4% 

Edmodo (repositório dos vídeos desenvolvidos) 2 8% 

Youtube (repositório dos vídeos desenvolvidos) 5 20% 

Prezzi (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 2 8% 

Power Point (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 2 8% 

Google (pesquisa sobre o tema problema) 2 8% 

Facebook (pesquisa sobre o tema problema) 0 0% 

Facebook (grupo fechado / secreto, para discussões do grupo) 2 8% 

Facebook (sala de aula virtual da turma) 1 4% 

Outros 0 0% 

 

Indique uma ou duas atividades de todo o projeto, de que você mais gostou. E explique o porquê: 

Respostas: Youtube, porque eu gosto; a segunda parte; gostei de tudo; o vídeo; vídeo foi legal; tudo; nenhuma 

 

Se fosse perguntado a você o que mudaria nesse projeto, para melhorar, o que você sugeriria? 

Respostas: nada; colocaria mais coisas; não sei 

 

Se você pudesse mandar uma mensagem ao professor José Rosemberg, que coordenou esse projeto com a 

sua turma, qual seria ela? (caso não tenha nada a dizer, escreva NADA no espaço, para finalizar!) 

Respostas: que a atividade foi muito legal e aprendi muito; parabéns 
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Anexo D – Questionários e Respostas dos alunos (Projetos 

A.3; B.1; B.4) 

Anexo D.3: respostas dos alunos do projeto B.4, sob responsabilidade do 

POIE Gislaine (Jogos do Riva) 

7.Alunos Respondentes:  

Oculto por razões de preservação dos menores 

 

8.Sexo 

SEXO Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

Feminino 2 100% 

Masculino 0 0% 

 

9.Idade 

IDADE Nº RESPOSTAS PERCENTUAL 

11 anos ou menos 0 0% 

12 anos 0 0% 

13 anos 0 0% 

14 anos 1 50% 

15 anos ou mais 1 50% 

 

10.Em que momento você foi orientada(o) sobre o quadro com os níveis dos critérios de avaliação do 

projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

No início do projeto, antes de iniciarem as atividades ligadas ao projeto. 1 50% 

No meio do projeto, quando os alunos já haviam começado a fazer algumas das 

atividades. 

1 50% 

No final da realização do projeto. 0 0% 

Os critérios de avaliação não foram informados em momento algum, e os alunos só 

receberam alguns comentários do professor de informática educativa, no final da 

atividade, sem nenhuma justificativa. 

0 0% 

 

11.Sobre esses combinados, para avaliação e seus níveis: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O quadro com esses combinados de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto 

para a turma, pelo professor de informática educativa, apenas para os alunos 

conhecerem como seriam avaliados no final do projeto. 

0 0% 
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O quadro com esses combinados de avaliação e seus níveis foi apresentado pronto 

para a turma, pelo professor de informática educativa, para que os alunos lessem 

os critérios e comentassem se concordavam com ele, sendo que houve algumas 

poucas alterações no quadro inicial que foi mostrado aos alunos, por causa dos 

comentários dos alunos da turma. 

0 0% 

Os tópicos dos combinados e as descrições / explicações sobre os seus níveis de 

avaliação foram definidos pelos alunos em parceria com o professor da sala de 

informática educativa. 

2 100% 

Os tópicos dos combinados e as descrições / explicações dos seus níveis de avaliação 

foram definidos pelos alunos, e o professor da sala de informática educativa só 

concordou e acatou. 

0 0% 

Como respondi na questão anterior, o professor não apresentou claramente esses 

critérios para os alunos. 

0 0% 

 

12.Sobre a participação dos alunos na elaboração dos combinados de avaliação (critérios e seus níveis 

de avaliação) de atividade, assinale todas as opções que ocorreram durante o desenvolvimento do 

projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não mudou nada, pois no final quem definiu mesmo os critérios foi o professor 0 0% 

Foi legal, porque eu pude aprender como o professor avalia uma atividade nossa. 0 0% 

Foi legal porque eu pude perceber de que forma eu posso melhorar meu 

desempenho. 

0 0% 

Foi muito legal porque eu pude refletir com o professor e dar minha opinião sobre 

como eu acho que um projeto deve ser desenvolvido. 

1 50% 

Foi super legal, porque eu me dei conta que dependendo da forma como eu me 

dedico no projeto, eu aprendo muito mais. 

1 50% 

 

13.Quanto às etapas do desenvolvimento do projeto em si, já na Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e distribuiu as tarefas por aluno em cada grupo. 

0 0% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, dividiu os alunos em grupos (definindo que aluno iria para qual 

grupo), e deixou que cada grupo distribuísse as tarefas entre eles. 

0 0% 

O professor apresentou os objetivos do trabalho, definiu o produto final desse 

projeto (um vídeo), detalhou todo o planejamento de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 a 6 alunos 

(os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada grupo 

distribuísse entre eles as tarefas que foram apontadas para serem desenvolvidas. 

1 50% 

O professor apresentou os objetivos gerais do trabalho, definiu o produto final 1 50% 
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desse projeto (um vídeo), apresentou o planejamento geral das atividades que 

deveriam ser desenvolvidas, solicitou que os alunos se organizassem em grupos de 5 

a 6 alunos (os alunos definiram os componentes de seus grupos), e deixou que cada 

grupo definisse como as atividades seriam executadas, onde as informações seriam 

coletadas e que distribuísse as tarefas entre eles. 

 

14.Ainda sobre o desenvolvimento do projeto sobre o estudo do problema escolhido pela turma, 

assinale as atividades que constaram de todo o projeto (clicar em todos os tópicos que refletem as 

atividades desenvolvidas pelo seu grupo): 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O grupo definiu o que gostariam de estudar mais detalhadamente sobre o 

problema principal que seria pesquisado. 

1 10% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos e depois simplesmente juntou 

as partes que cada um desenvolveu individualmente, para fazer o vídeo final. 

1 10% 

O grupo distribuiu as tarefas entre os alunos, e depois todos se juntaram, 

para que todos analisassem tudo o que havia sido coletado, e para definirem 

conjuntamente sobre o que constaria do vídeo final. 

2 20% 

O grupo acabou fazendo mais atividades do que as indicadas pelo professor, pois 

queriam saber mais sobre o tema em estudo. 

1 10% 

O grupo realizou pesquisas na internet, apenas durante as aulas de Informática 

Educativa. 

0 0% 

O grupo realizou pesquisas na internet, durante as aulas de Informática Educativa, 

bem como em suas casas ou lan-houses da comunidade. 

1 10% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

0 0% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com áudio 

e vídeo. 

0 0% 

O grupo entrevistou outros alunos da escola, registrando essas conversas com fotos. 0 0% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

gravador de voz. 

0 0% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

áudio e vídeo. 

0 0% 

O grupo entrevistou outros funcionários da escola, registrando essas conversas com 

fotos. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com gravador de voz. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com áudio e vídeo. 

0 0% 

O grupo entrevistou outras pessoas da comunidade de entorno, registrando essas 

conversas com fotos. 

0 0% 

O grupo armazenou as informações coletadas durante todas as atividades em 

alguma ferramenta de registro ou arquivo (Ex.: EdModo, Facebook, Pasta de 

arquivos no computador da sala de Informática Educativa, pen drive). Caso tenha 

2 20% 
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utilizado, conte-nos qual foi no campo "outros", por favor. 

Outros 2 20% 

15.Quanto ao relacionamento entre os alunos do seu grupo (caso haja comentários adicionais que 

queira fazer sobre o projeto, escreva no campo "outros"), clique nos quadradinhos dizem algo que 

você tenha vivenciado durante a realização do projeto: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Havia um ou dois alunos que definiam as atividades e que passavam as orientações 

para os demais alunos. 

1 6.5% 

Havia um ou dois alunos que definiam e que faziam as atividades, sendo que os 

demais alunos do grupo acabavam fazendo o que esses mandavam. 

0 0% 

Apenas 2 ou 3 dos alunos do grupo fizeram a maioria das atividades, e os demais só 

acompanharam e concordaram, porque simplesmente não estavam interessados. 

2 12% 

Todos os integrantes do grupo contribuíram para o projeto, sendo que a divisão das 

tarefas era negociada entre todos do grupo. 

1 6.5% 

Descobri que opiniões diferentes nem sempre são opostas, pois elas podem ser 

complementares. 

1 6.5% 

Em alguns momentos nós discordávamos sobre o que deveria ser feito, mas o 

professor intervinha e ajudava a acalmar as discussões. 

2 12% 

Houve alguns desentendimentos, mas acabamos chegando a alguns acordos e 

conseguimos fazer um bom trabalho. 

2 12% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil e que não gosto de fazer isso. 0 0% 

Descobri que trabalhar em grupo não é fácil, mas é bem legal porque aprendo 

mais. 

1 6.5% 

Descobri que minhas ideias também são importantes para o grupo e que também 

posso contribuir, por pouco que pareça. 

1 6.5% 

Fiquei feliz por ter feito o projeto em grupo e gostaria de dar continuidade. 1 6.5% 

Descobri que também posso me divertir enquanto aprendo coisa novas. 1 6.5% 

Descobri que pesquisar com meus colegas me ajuda a pensar melhor sobre os 

problemas. 

1 6.5% 

Eu gostaria de ter colaborado mais, mas sou tímido(a). 0 0% 

Pensei que não fosse colaborar muito, porque sou tímido(a), mas acabei ajudando 

com as tecnologias de gravações (adoro mexer com isso). 

0 0% 

Achei que não fosse falar muito, mas acabei dando algumas boas ideias (eu curti 

isso). 

1 6.5% 

Outros 1 6.5% 
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16.Quanto ao acompanhamento do professor da Sala de Informática Educativa: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois esperou a finalização da 

tarefa. 

0 0% 

O professor só apresentou as orientações iniciais e depois ele simplesmente 

fiscalizou se estávamos fazendo as atividades e esperou a finalização da tarefa. 

0 0% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, mas só se manifestou para chamar a atenção dos grupos que não 

estavam fazendo o que precisava ser feito. 

1 50% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele apresentava as soluções de imediato. 

0 0% 

O professor apresentou as orientações e depois acompanhou o desenvolvimento das 

atividades, sendo que fez comentários e intervenções durante todo o processo, junto 

a todos os grupos, para ajudar na organização das ideias e das atividades, sempre 

que sua ajuda foi solicitada ou sempre que identificava que o grupo precisava de 

ajuda. Ele refletia com o grupo qual a melhoria maneira de prosseguir. 

1 50% 

 

17.Caso tenha tido conhecimento dos combinados (critérios) de avaliação das atividades desde o início 

do projeto, considerando exatamente esse conhecimento mais claro sobre o que era esperado de 

você nas atividades do processo, assinale a(s) opção(ões) que explica(m) melhor como esses 

critérios a(o) ajudaram no projeto: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação e continuei com pouco interesse na aula de informática educativa. 

0 0% 

não me ajudaram em nada, pois continuei agindo da mesma forma que agia sem 

essa informação, até porque sempre fui interessado e tive um boa participação na 

aula. 

0 0% 

me orientaram melhor sobre como deveria desenvolver a atividade (as etapas de 

desenvolvimento da atividade ficaram mais claras). 

1 50% 

me ajudaram a melhorar minha colaboração com meus colegas no projeto (eu não 

sabia como poderia contribuir, mas os critérios me esclareceram como deveria 

fazer isso). 

0 0% 

me ajudaram a pensar melhor sobre o conteúdo em estudo. 0 0% 

não alteraram nada na forma como aprendo um conteúdo em sala. 1 50% 
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18.Sobre a sua participação e contribuições com o seu grupo: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Raramente ofereceu ideias úteis ao grupo e, em alguns momentos, até se recusou a 

participar. 

0 0% 

Algumas vezes ofereceu ideias úteis ao grupo e teve uma participação satisfatória, 

quando sua ajuda foi solicitada. 

0 0% 

Normalmente oferecia ideias úteis ao grupo e apresentou contribuições 

importantes, quando se esforçou em ajudar. 

1 50% 

Rotineiramente oferecia ideias úteis ao grupo e se caracterizou como um líder nato, 

que contribuiu com muita dedicação. 

1 50% 

19.Quando realizou a sua autoavaliação individual, você: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Foi indiferente conhecer os critérios no início, pois não acha as aulas de informática 

educativa importantes, já que nem tem nota. 

0 0% 

Você gostou de conhecer critérios de avaliação diferentes, logo no início do projeto, 

mas isso não afetou seu desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do 

projeto, pois não acha as aulas de informática educativa importantes, já que nem 

tem nota. 

0 0% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, mas isso não afetou seu 

desempenho em grupo, durante o desenvolvimento do projeto, pois já era dedicado 

aos projetos da aula de informática educativa. 

2 100% 

Você gostou de conhecer os critérios de avaliação no início, pois isso ajudou você a 

se envolver e se dedicar da forma correta ao projeto, o que enriqueceu o seu 

processo de aprendizagem sobre o tema tratado. 

0 0% 

 

 

 

 

20.Quando realizou a avaliação dos seus colegas de grupo, você: 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não achei que teve ganho porque os alunos acordam o que falarão uns dos outros e 

fica tudo na mesma. 

0 0% 

Achei muito ruim porque não gosto de dedurar meus colegas. 0 0% 

Foi legal porque isso ajudou a fazer com que todos os alunos participassem mais, já 

que sabiam que seriam avaliados por todos. 

0 0% 

Foi legal porque nos ajudou a termos um outro olhar sobre a nossa participação, 

indicando onde e como podemos melhorar na próxima. 

1 50% 

Foi muito legal porque isso me ajudou a perceber como minha participação é 

importante para o sucesso da equipe e que minha colaboração ativa faz diferença. 

1 50% 
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21.O que você mais gostou desse processo todo? Marque todas as respostas que tiverem a ver com o 

que você achou: 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Não vi diferença desse projeto para outros, que não tinham essa tal de rubrica e 

critérios de autoavaliação. 

0 0% 

Gostei de saber antes como seria avaliado, para eu saber como deveria desenvolver 

o projeto. 

0 0% 

Gostei de poder refletir com meus colegas sobre os critérios pelos quais seríamos 

avaliados. 

1 16.7% 

Gostei de poder emitir a minha opinião em vários momentos e ver que posso fazer 

diferença no desenvolvimento das diretrizes / orientações do projeto. 

1 16.7% 

Eu me senti parte da organização da atividade, o que fez com que eu me dedicasse 

mais. 

2 33.3% 

Pude refletir sobre diversos temas que me interessam, mais livremente, e pude falar 

o que pensava, sem ser mal interpretado. 

2 33.3% 

Eu pouco participei falando o que pensava, mas todas as reflexões feitas pelos meus 

colegas me ajudaram a perceber problemas da escola e da comunidade de entorno 

aos quais eu também estou exposto. 

0 0% 

Não gostei desse modelo de atividade: muita gente falando acaba ficando muito 

confuso. Prefiro ouvir só o professor. 

0 0% 

Não gosto de ter que falar o que penso e não estou interessado no que os outros 

alunos pensam. Estou na escola para ouvir só o que o professor diz. 

0 0% 

 

22.Marque abaixo os eventuais recursos midiáticos utilizados durante a realização do projeto (pode ser 

mais de 1): 

OPÇÕES DE RESPOSTA Nº % 

Google docs (votações) 0 0% 

Google docs (armazenamento / compartilhamento de arquivos, como 

vídeos) 

1 11.11% 

EdModo (trocas reflexivas entre os alunos) 0 0% 

Edmodo (repositório dos vídeos desenvolvidos) 0 0% 

Youtube (repositório dos vídeos desenvolvidos) 1 11.11% 

Prezzi (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 0 0% 

Power Point (apresentação final do projeto, com link do vídeo) 1 11.11% 

Google (pesquisa sobre o tema problema) 2 22.22% 

Facebook (pesquisa sobre o tema problema) 0 0% 

Facebook (grupo fechado / secreto, para discussões do grupo) 2 22.22% 

Facebook (sala de aula virtual da turma) 0 0% 

Outros 2 22.23% 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

7
9
 

23.Indique uma ou duas atividades de todo o projeto, de que você mais gostou. E explique o porquê: 

Respostas: Criar jogos no PowerPoint, pois foi uma experiência nova na minha vida e adorei realiza-la! 

Primeiro os cosplays, porque conseguimos colocar uma coisa que alguns de nós gostamos dentro do 

projeto. Depois a montagem de cenários, porque algo além da tecnologia, e ninguém aprecia esperar um 

trabalho manual dentro de um projeto que tem como principal proposta o uso da tecnologia. 

 

24.Se fosse perguntado a você o que mudaria nesse projeto, para melhorar, o que você sugeriria? 

 

Respostas: sugeriria para passarmos menos tempo planejando e mais tempo fazendo coisas que 

pensamos. Quando planejamos perdemos o foco principal, mas quando realizamos as primeiras ideias 

que vêm na cabeça, é mais fácil lembrar da essência do projeto. 

Que todos os alunos se empenhassem mais! Pois infelizmente, ainda tem alguns no projeto que 

não tem disciplina nenhuma. 

 

25.Se você pudesse mandar uma mensagem à professora Gislaine, que coordenou esse projeto com a 

sua turma, qual seria ela? (caso não tenha nada a dizer, escreva NADA no espaço, para finalizar!) 

 

Respostas:  

Aluna 1: Pro, muito obrigada por chamar a gente pra participar desse projeto, e por continuar com ele, 

mesmo que a maioria de nós nem estamos mais no Rivadávia. Desculpa se nós te deixamos louca e 

comemos todo o seu sorvete. Mesmo que um dia seus aluninhos se tornem universitários superocupados, 

pode chamar a gente que a gente dá um jeito de aparecer. Me lembrarei dos seus métodos nada 

convencionais quando eu tiver minha sala de aula. É isso! Até mais! 

Aluna 2: Muito obrigada por proporcionar tantas oportunidades boas para mim e para meus colegas! 

Você não imagina o quanto isso é importante pra gente. E o que mais me chama a atenção em você, é 

que você acredita na gente. Outros professores não se importam com nossas opiniões, mas você nos 

ouve e aceita nossas propostas. 
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Anexo E – Descritivos Técnicos dos Projetos Estudados 

Os dados contidos nas fichas técnicas abaixo sãos dos projetos do Grupo A e Grupo B, 

analisados para esta pesquisa empírica (dados retirados dos registros no AVA ThinkQuest e 

das entrevistas com os POIE responsáveis). 

 

Grupo GRUPO A 

Classificação Programa “Guarda-chuva” 

Nome do Projeto POIE 2012 

Unidade DRE Campo Limpo 

Responsável Cristina Fernandes Barroco 

Duração 4 encontros anuais 

Resumo Geral Formação dos POIE, das diversas unidades escolares 

ligadas às DRE – Campo Limpo, sobre pedagogia de 

projetos (base no protagonismo e interações dialógicas e 

reflexivas), com foco nas práticas de registro dos projetos 

no AVA ThinkQuest e na implementação de ações 

estratégicas de avaliação formativa, a partir das premissas 

de Wiliam (2011) – criação e uso de rubricas formativas, 

feedback propositivo e autoavaliações /avaliação entre 

pares. Foram apresentadas as premissas da referida pratica 

aos POIE, que por sua vez, escolheram um projeto para 

aplicarem a mesma, algo que fizeram durante o ano de 

2012, inclusive com avaliação com base em rubricas. 

Estrutura / Ações  

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Estrutura de Pedagogia de Projetos de IE, integrado com 

abordagem de Avaliação Formativa. 

Nº de alunos / 

Participantes 

102 POIE, cada um com um projeto. Observação: para 

efeito desta pesquisa de campo, analisamos apenas 12 dos 

projetos desenvolvidos e avaliados durante o 

desenvolvimento deste programa. 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

Rubrica? Rubrica POIE SME, aplicada para autoavaliação do POIE, 

sobre sua gestão do projeto 

Rubrica Início? Sim 

Rubrica Final? Sim 

Autoavaliação Oral? Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Sim, no AVA, com detalhamentos sobre o projeto, no 

Encontro Final (4º encontro presencial) 

Feedback avaliação? 

Como? 

Sim, por escrito. Gestores nos forneceu um relatório final 

sobre as autoavaliações apresentadas pelos POIE. 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

Sim, muitas 

Rubrica (Conteúdos ) Vide Anexo F. 

Narrativa 

Autoavaliação 

Não houve postagem no AVA, mas foi feita devolutiva por 

escrito, com reflexões propositivas por parte dos gestores. 
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Narrativa feedback Feito oralmente e por escrito, com reflexões claras sobre 

quão adequada estava ou não a autoavaliação feita. Isso foi 

feito em 2 momentos, até para que, no 2o momento, os 

gestores pudessem verificar se houve dedicação e efeito da 

formação e do feedback dado anteriormente.  

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Professora Cristina Barroco, uma das responsáveis pelo 

Programa 2012, da DRE Campo Limpo, concedeu uma 

entrevista com perguntas semiestruturadas, cujo quadro de 

Análise de Conteúdo consta do ANEXO G 
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Grupo GRUPO A 

Classificação Projeto A.1 

Nome do Projeto Sustentabilidade - o que é e qual o meu papel? 

Unidade EMEF Gianfrancesco Guarnieri 

Responsável Margarete Gimenes Stalberg 

Duração 16 a 20 aulas 

Resumo Geral Quando pensamos em sustentabilidade, nos vem à 

memória as palavras: poluição, desmatamento, reciclagem 

e preservação do meio ambiente. Este projeto visa ampliar 

nossos conhecimentos sobre o tema Sustentabilidade, 

englobando os conceitos sociais e econômicos. Evitar o 

desperdício de água, economizar energia elétrica, e reciclar 

materiais são algumas das ações que todos nós podemos 

fazer, porém, para que o mundo seja sustentável, 

precisamos não só pensar nos problemas ambientais, mas 

nas desigualdades sociais e no consumo consciente. A 

educação é veículo multiplicador de saberes e, através de 

diferentes áreas de conhecimento, pode planejar ações para 

a construção de uma escola e um planeta sustentáveis. 

Estrutura / Ações 1. Sustentabilidade (interpretação de foto sobre meio 

ambiente); 2. Sustentabilidade Reciclagem (interpretação 

de desenho sobre reciclagem).  

Questão essencial: o que sabemos sobre sustentabilidade e 

quais as ações que podemos tomar para ajudar ao planeta a 

ser um lugar sustentável, focando o meio ambiente, as 

desigualdades sociais e econômicas.  

Acesso a especialista sobre o tema: receberam na escola o 

diretor de uma ONG que recicla entulho na cidade de 

Osasco, Vídeos foram presentados sobre o assunto e 

depois foram feitas entrevista com os convidados.  

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

 Registro no ThinkQuest, vídeos no Movie Maker, 

apresentação para a comunidade escolar e pais. 

Nº de alunos / 

Participantes 

220 alunos (7o A, B, C, D, E; 8a A, B, C, D) 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

Rubrica?  Sim 

Rubrica Início?  Não 

Rubrica Final?  Sim 

Autoavaliação Oral? Comentários complementares de autoavaliação também 

foram feitos oralmente 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Autoavaliação, indicando o nível em que se encontrava, 

com justificativa simples sobre o nível indicado. 

Feedback avaliação? 

Como? 

 POIE apresentou feedback oral com alunos, à medida que 

registravam suas autoavaliações no AVA. 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

Houve proposta de reflexões a cada passo da atividade, 

mas a rubrica só foi apresentada aos alunos no momento da 

autoavaliação, ao final do projeto. Houve reflexão inicial e 

solicitação de melhoria de ideias sobre o significado de 
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sustentabilidade, houve visitas a espaços para observação, 

registro com foto e reflexão, houve reflexão sobre palestra 

de especialista em reciclagem e coleta seletiva, reflexão 

sobre conscientização e compromisso com o meio 

ambiente. Foi feita reflexão conjunta também sobre quais 

os materiais que podem ser reciclados 

Rubrica (Conteúdos ) Autoavaliação sobre participação no projeto (2 turmas): 

Ótimo (Participei do projeto fazendo todas as atividades, 

interagi com o meu colega compartilhando ideias e 

sugestões para a construção de um mundo melhor); Bom 

(Participei do projeto fazendo todas as atividades); Poderia 

ter me esforçado mais (Deixei de fazer algumas 

atividades); Participei pouco (Não consegui me envolver 

no Projeto por falta de interesse) /// Rubrica simples, após 

atividade reflexiva sobre Sustentabilidade(para 2 turmas): 

1. Aprendi coisas novas (34); 2. Já sabia, mas foi legal 

(19); 3. Não acrescentou nada para mim (3); 4. Legal, vou 

pesquisar mais (1); 5. Fiquei mais consciente (30) 

Narrativa 

Autoavaliação 

Autoavaliação sobre participação no projeto (2 turmas): 

ótimo (9); Bom (62); Poderia ter me esforçado mais (6); 

Participei pouco (3) vff 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base nas rubricas 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

O ambiente foi utilizado muito mais para registro das 

atividades, do que como suporte das reflexões. Mostrou 

fotos das visitas feitas para conscientização, reflexões 

feitas oralmente em sala de informática educativa. 

Professora Margarete Gimenes Stalberg, POIE responsável 

por este projeto, concedeu uma entrevista, com perguntas 

semiestruturadas, sobre este e mais alguns projetos por ele 

coordenados junto ao LIE da referida unidade, cujo quadro 

de Análise de Conteúdo consta do Anexo G. 
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Grupo GRUPO A 

Classificação Projeto A.2 

Nome do Projeto EMEF Paulo Patarra dando alguns passos rumo a uma 

escola sustentável 

Unidade EMEF Jardim Mitsumi I – Paulo Patarra 

Responsável José Rosemberg 

Duração 18 a 20 aulas. 

Resumo Geral Foi estudado o que é sustentabilidade e Meio Ambiente. 

Depois deles entenderem o que é, organizaram maneiras 

sustentáveis para divulgar a preocupação que se deve ter 

com o cuidado do nosso planeta, por meio das mais 

pequenas ações. Ou seja, divulgaram o que cada um 

poderia fazer, por meio de ações simples, para cuidar do 

meio ambiente local. Questão essencial é: o que podemos 

fazer para diminuir a poluição ambiental? Produto final 

pretendido: criação de comerciais educativos para passar 

na rádio escolar e banners / folders que serão 

compartilhados via e-mail. Produto final realizado: HQ, no 

PowerPoint, com imagens da poluição na escola.  

Estrutura / Ações 1. Sustentabilidade: o que é isso?; 2. Sustentabilidade: 

compreendendo melhor; 3. Sustentabilidade: Nossa Escola 

(alunos mapeiam aspectos do ambiente da escola, a partir 

de fotos de vários espaços da escola; quem causa a 

poluição na escola); Livro de Visitas. Observação: eles 

refletiram sobre como ter atitudes sustentáveis, uso 

consciente da eletricidade, sacolas, como se desfazer de 

óleo de cozinha, como e o quê reciclar do lixo de casa. 

Apresentação de um especialista: cartonista Jean Pires. 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Criação de HQs, em Shareware e PowerPoint, com 

imagens da poluição na escola. Exposição dos trabalhos na 

escola. 

Nº de alunos / 

Participantes 

67 alunos (7º ano) 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

Rubrica? Rubrica desenvolvida para a atividade 

Rubrica Início? Não 

Rubrica Final? Sim (como foi feito na formação do Programa POIE 2012) 

Autoavaliação Oral? Não 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Sim 

Feedback avaliação? 

Como? 

Sim, oral 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

1.2: 18 respostas simples (nunca ouvi falar); 1.4 (o que 

você acha que é sustentabilidade): 18 descrições simples; 

2.2 (o que mais chamou sua atenção no filme): 12 

respostas; 2.4 (melhoria de ideias, com base nas respostas 

dos colegas):  10 respostas; 2.5 (como ter atitudes 

responsáveis): 9 respostas 
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Rubrica (Conteúdos ) 1. Papel no chão (não realizei as atividades e nem pensei 

no tema Sustentabilidade, Meio Ambiente e na minha 

escola); 2. Papel em qualquer cesto (Realizei as atividades 

propostas, tenho alguma ideia do que é sustentabilidade, 

mas isso não tem nada a ver comigo); 3. Papel no cesto 

azul (Realizei as atividades propostas, reforcei meus 

conhecimentos sobre sustentabilidade, quero tornar minha 

escola numa escola sustentável, mas ainda não sei como); 

4. Papel reciclado, papel novo (Realizei as atividades 

propostas, reforcei meus conhecimentos sobre 

sustentabilidade, quero tornar minha escola numa escola 

sustentável e, após pesquisas e estudo, já estou 

organizando meios de mobilizar comunidade escolar). 

Narrativa 

Autoavaliação 

2.6 Avaliação: 1 Papel no Chão; 0 Qualquer cesto; 10 

Cesto Azul; 1 Reciclado, Papel Novo 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base na rubrica. 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Grande envolvimento dos alunos no desenvolvimento das 

atividades. Eles não conseguiram fazer o produto final 

desejado, em função de problemas de infraestrutura 

(acesso ao TQ e problemas de software de finalização dos 

HQ). Professor José Rosemberg, POIE responsável por 

este projeto, concedeu uma entrevista, com perguntas 

semiestruturadas, sobre este e mais alguns projetos por ele 

coordenados junto ao LIE da referida unidade, cujo quadro 

de Análise de Conteúdo consta do ANEXO 
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Grupo GRUPO A 

Classificação Projeto A.3 

Nome do Projeto Sustentabilidade no Zaca – 5ª 

Unidade EMMEF Mauro Faccio Gonçalves - Zacaria 

Responsável Douglas Tomé 

Duração 12 a 16 encontros com os alunos 

Resumo Geral Estudo do tema: Sustentabilidade, aprendendo um pouco 

mais, fazendo a diferença para um mundo e um futuro 

melhor. Muitos defendem o tema por estar na moda. 

Outros acreditam que é possível. E você? Vamos fazer 

parte deste desafio? 

Estrutura / Ações 1. Primeiro contato; 2. Aprendendo um pouco mais; 

Espaço para professores: o que poderia melhorar 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Fotos de pontos da escola, para refletirem sobre como 

cuidar do meio ambiente, a partir da escola. Texto 

individual de cerca de 20 linhas, com reflexões sobre 

Sustentabilidade (Word). 

Nº de alunos / 

Participantes 

Cerca de 60 alunos 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

Rubrica? Rubrica desenvolvida para o projeto 

Rubrica Início? Sim, validada com alunos 

Rubrica Final? Sim 

Autoavaliação Oral? Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Não 

Feedback avaliação? 

Como? 

Sim 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

1.2 (o que significa sustentabilidade): mais de 60 

comentários; 1.3 (melhoria de ideias): mais de 60 

comentários, sobre como ficou mais facil a definição; 1.6 

(comentários sobre conteúdo do video): 63 comentários; 

1.7 (ideia para uma escola melhor: 50 respostas; 1.8 (quero 

um bairro melhor): 46 respostas; 1.9 (uma cidade melhor): 

60 respostas; 2.2 (atitude na minha casa - 4 opções); 2.3 

(imagens e casa: o que posso fazer para mudar): 33 

comentários; Pesquisa final: cerca de 20 sugestões de sites 

Rubrica (Conteúdos ) Parte Desenvolvimento Reflexivo – Rubrica sobre 

consumo: Reutilizamos o que é possível; Consumimos 

com consciência; Separamos os materiais; Jogamos tudo 

no lixo. 

Parte Final: Azul (aprendi muito); Amarelo (aprendi 

"coisas" novas); Vermelho (aprendi só um pouco); Preto 

(não aprendi nada).  

Narrativa 

Autoavaliação 

Não foi registrado no AVA, foi feito apenas oralmente. 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base na rubrica da atividade. 

Considerações POIE tinha grande familiaridade com a plataforma de 
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complementares (se 

necessário) 

aprendizagem adotada. Apresentação da rubrica para os 

alunos só foi feita no momento da avaliação. Os dois 

critérios da rubrica foram desenvolvidos pelo POIE, em 

parceria com gestores da DRE Campo Limpo e outro 

POIE, sob orientação do assessor da DOT/SME-SP, Prof. 

Cesar Nunes. Foi uma rubrica bem simples mesmo, 

aplicada oralmente, em momentos de atividades reflexivas 

específicas.  
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Grupo GRUPO A 

Classificação Projeto A.4 

Nome do Projeto 7a Serie B (2012) - Movie Maker 

Unidade EMEF Cyro Albuquerque 

Responsável Nadia Melzer 

Duração 16 a 20 aulas 

Resumo Geral Identificação e conscientização sobre atitudes sustentáveis 

dentro da escola. Os alunos deverão refletir sobre o meio 

ambiente e como ele aparece na escola. A seguir deverão 

planejar o percurso e definir as metas para uma aula 

sustentável e deverão desenvolver e postar um trabalho no 

Movie Maker.  

Estrutura / Ações Explorando o ambiente; Planejando nossas ações 

sustentáveis; Trabalho Power Point; Criando o vídeo no 

Movie Maker; Trabalho Movie Maker; Fechando conceitos 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Um vídeo - movie maker com fotos - sobre como trabalhar 

a preservação do meio ambiente. Montagem de um objeto 

de decoração ou de uso, com material reciclável, para 

registro com Movie Maker, via Power Point. 

Nº de alunos / 

Participantes 

38 alunos (7ª série B – 2012) 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

Rubrica?  Sim 

Rubrica Início?  Não 

Rubrica Final?  Sim 

Autoavaliação Oral?  Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

 Reflexão oral, com POIE 

Feedback avaliação? 

Como? 

Vídeos de conscientização: 14; Dica de reciclagem: 4; 

Avaliando compreensão: 6 a 7 registros apenas 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

Houve uma reflexão sobre como melhorar o bairro de 

entorno da escola, com base nas premissas e problemas 

abordados nas aulas; alunos tiram fotos para reflexão sobre 

quais as possibilidades de reciclar; alunos apresentam um 

vídeo e fazem uma mostra sobre item reciclável que 

propuseram; Power Point com o que refletiram; reflexão 

final sobre as propostas recicláveis que fizeram. Após a 

postagem das ideias, houve reflexão de melhoria de ideias, 

para que alunos lessem as ideias dos colegas, analisassem e 

revissem as colocações deles. Em outra etapa, houve a 

elaboração de lista dos materiais que precisariam para 

montar os itens recicláveis. Avaliação sobre como foi o 

processo de criação do item feito de material reciclado. 

Rubrica (Conteúdos ) 100% Sustentável (eu me envolvi no projeto, ajudei meus 

colegas a conseguir cumprir todas as etapas com 

facilidade. Pretendo colocar em pratica minhas ações 

sustentáveis e as dos colegas também); Pensando em 
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Sustentabilidade (Consegui terminar as etapas mas tive 

algumas dificuldades. Poderia ter ajuda de os outros e 

conversado mais a respeito do tema, porém fiz um bom 

trabalho. Já reciclo muitas coisas e não costumo misturar 

lixos); Reciclável (Não consegui terminar todas as etapas e 

tive muitas dificuldades. Poderia ter conversado mais e 

tirado minhas dúvidas com o professor(a) e/ou colegas. 

Preciso aproveitar mais, mateias e jogar menos coisas no 

lixo orgânico); Não Reciclável (Não consegui terminar as 

atividades, pois não me interessei pelo projeto. Fiz 

algumas partes, mas minha participação foi insuficiente. 

Preciso melhorar ainda e não vou desistir. Não costumo 

separar lixo, mas tenho consciência que minhas ações vão 

prejudicar o planeta). 

Narrativa 

Autoavaliação 

Não foi registrado no AVA, foi feito apenas oralmente 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base nas rubricas 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Grande envolvimento dos alunos no desenvolvimento das 

atividades. Professora Nádia Melzer, POIE responsável por 

este projeto, concedeu uma entrevista, com perguntas 

semiestruturadas, sobre este e mais alguns projetos por ele 

coordenados junto ao LIE da referida unidade, cujo quadro 

de Análise de Conteúdo consta do Anexo G. 
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Grupo GRUPO B 

 

Classificação Projeto B.1 

 

Nome do Projeto Estudando e Intervindo no Mundo que nos Cerca 

 

Unidade EMEF Fagundes Varella 

Responsável José Rosemberg 

 

Duração 16 a 20 aulas 

 

Resumo Geral Atividade desenvolvida com professora de Sala de Leitura 

(POSL), com base nas diretrizes do TCA, do Ciclo Autoral 

(3º Ciclo), para realizar levantamento dos problemas da 

escola e do seus entorno, para posterior apresentação de 

ideias de solução para os mesmos 

 

Estrutura / Ações 1. Identificação conjunta de lista de problemas da escola e 

do entorno (com POSL); 2. Definição de um problema a 

ser tratado, por turma (POIE); 3. Distribuição dos alunos 

em grupos de 5 a 6; 4. Apresentação da rubrica de 

avaliação e reflexão conjunta sobre o problema escolhido 

para ser estudado; 5. Pesquisas e levantamento de dados 

sobre a pesquisa; 6. Elaboração de vídeos, disponibilizados 

no Prezi, sobre o problema estudado; 7. Reflexão final 

conjunta. 

 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Vídeo disponibilizado no Prezi 

Nº de alunos / 

Participantes 

Aproximadamente 105 alunos de 7º Ano (3 turmas de mais 

ou menos 33 alunos) 

 

Registro? Onde? EdModo; Prezi; GoogleDocs 

 

Rubrica? Sim 

 

Rubrica Início? Sim, apresentada, ajustada e validada com alunos no início 

da disciplina 

 

Rubrica Final? Sim 

 

Autoavaliação Oral? Sim 

 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Registrada no GoogleDocs, com reflexão oral com os 

alunos 

Feedback avaliação? 

Como? 

Videos com o mapeamento do problema estudado – 

violência e drogas – na escola e no entorno dela 
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Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

Houve uma reflexão sobre como melhorar o bairro de 

entorno da escola, com base nas premissas e problemas 

abordados nas aulas; alunos tiram fotos e fizeram 

entrevistas com pessoa ligadas ao entorno e a aspectos do 

problema em estudo; elaboração de um vídeo com e 

disponibilização no Prezi. A ideia era prosseguir com as 

reflexões, para que alunos apresentassem soluções para os 

referidos problemas, mas isso não foi possível, por conta 

do tempo disponível para execução do projeto (em função 

de greves e outras atividades, que fizeram reduzir o 

número de aulas disponível para realização de todas as 

etapas da atividade). 

 

Rubrica (Conteúdos )  

Narrativa 

Autoavaliação 

Registrada no GoogleDocs, que gerou um relatório com 

essas respostas. 

 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base nas rubricas 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Grande envolvimento dos alunos na elaboração e execução 

do projeto. Alunos responderam a questionário de 

perguntas estruturadas. 
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Grupo GRUPO B 

 

Classificação Projeto B.2 

 

Nome do Projeto Curiosos em Ação – 2º Ano (2014) 

 

Unidade EMEF Jd. Mitsutani – Paulo Patarra 

Responsável José Rosemberg 

 

Duração 16 a 20 aulas 

 

Resumo Geral Atividade voltada para as crianças vivenciarem as práticas 

de pesquisa na internet, a partir de um tema adequado à 

idade das crianças. Para tanto, utilizaram sites de busca, 

como Google. 

 

Estrutura / Ações Definição de duplas ou trios; Apresentação do tema que 

seria tratado e roda de conversa, para verificação do 

conhecimento dos alunos sobre o tema em estudo; escolha 

de um animal, para verificar seu(s) aspecto(s) 

diferenciado(s); Registro dessa atividade no Padlet; busca 

de informações sem recursos da internet e com recursos da 

internet; montagem de slide no Power Point, com 

curiosidade do animal escolhido; Edição dos slides em um 

único vídeo; gravação de DVD, com o vídeo final 

 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Vídeo com trabalho unificado, contendo todos os slides de 

cada trio, que foi salvo em um DVD (cada aluno recebeu 

uma cópia para levar e compartilhar com a família) 

 

Nº de alunos / 

Participantes 

Aproximadamente 105 alunos de 7º Ano (3 turmas de mais 

ou menos 33 alunos) 

 

Registro? Onde? Prezi; Padlet; Popplet; GoogleDocs; Sites de busca na 

internet; Power Point; DVD com vídeo final 

 

Rubrica?  Sim 

 

Rubrica Início? Sim, desenvolvida em conjunto com os alunos no início da 

disciplina, durante seis aulas (nessas aulas, houve 

atividades do projeto, intercaladas com reflexão para 

definição dos critérios da rubrica de avaliação) 

 

Rubrica Final? Sim 

 

Autoavaliação Oral? Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Registrada no GoogleDocs, com reflexão oral com os 

alunos 
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Feedback avaliação? 

Como? 

Sim, feito oralmente, durante análise dos resultados 

obtidos com o questionário das rubricas no GoogleDocs. 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

- 

Rubrica (Conteúdos ) Vide ANEXO F. 

Narrativa 

Autoavaliação 

Registrada no GoogleDocs, que gerou um relatório com 

essas respostas. 

 

Narrativa feedback Feita oralmente, com base nas rubricas 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Grande envolvimento dos alunos na elaboração e execução 

do projeto. Alunos responderam o questionário de 

perguntas estruturadas. 
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Grupo GRUPO B 

 

Classificação Projeto B.3 

 

Nome do Projeto Clube de Astronomia 

 

Unidade EMEF Des. Achilles de Oliveira Ribeira 

 

Responsável Maria Helena Pereira [Profs. Claudio Francisco, Maria 

Helena Pereira (POIE), Nágila Euclides da Silva Polido 

(POSL) e Rosana L. A. de Oliveira 

 

Duração 8 meses (1º e 2º Semestre de 2012) 

Resumo Geral Ele teve como objetivo incentivar o interesse dos seus 

participantes pela astronomia e ciências afins. Focava a 

produção de textos, desenvolvimento de dinâmicas 

reflexivas, localização de constelações ou estrelas, 

aprendizagem do uso do software Observatório 

Astronômico, desenvolvimento de pesquisas diversas com 

uso de recursos da internet, análise de cartas do céu e 

realização de rodas de leitura, sobre ficção científica e 

mitologia, dentre outros. 

 

Estrutura / Ações Clube de Astronomia; Atividade Inicial; Movimentos 

Aparentes dos Astros; Símbolos Nacionais; Programa 

Espacial Brasileiro; OBA – Olimpíadas Brasileiras de 

Astronomia; Constelações; Discussões no Fórum Virtual 

(aulas presenciais); Jogos de Astronomia; Autoavaliação. 

 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Produção de textos no Word 

Nº de alunos / 

Participantes 

Alunos de 5º Ano 

Registro? Onde? AVA ThinkQuest 

 

Rubrica?  Sim 

 

Rubrica Início?  Sim, mas apresentada de maneira informativa 

 

Rubrica Final?  Sim 

 

Autoavaliação Oral?  Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Sim, no GoogleDocs. Link do questionário com as rubricas 

foi disponibilizado no AVA ThinkQuest, para que todos 

pudessem ter acesso às perguntas do questionário 

 

Feedback avaliação? 

Como? 

Feedback oral, para promover reflexão sobre respostas 

apresentadas, com os alunos 
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Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

Focava a produção de textos no Word, desenvolvimento de 

dinâmicas reflexivas, localização de constelações ou 

estrelas, aprendizagem do uso do software Observatório 

Astronômico, desenvolvimento de pesquisas diversas com 

uso de recursos da internet, análise de cartas do céu e 

realização de rodas de leitura, sobre ficção científica e 

mitologia, dentre outros. 

 

Rubrica (Conteúdos ) Rubrica ThinkQuest 

Vide quadro no ANEXO F. 

 

Rubrica GoogleDocs: 

Escolha uma posição que melhor representa você no 

trabalho proposto neste projeto e deixe sua sugestão ou 

crítica. 

Nível 1 - Figurante: Compreendi muito pouco a proposta, 

explorei o ambiente e as atividades, não contribui com 

novas ideias. Não consegui finalizar todas as atividades. 

Nível 2 - Participação Especial: Compreendi parte da 

proposta, explorei o ambiente e as atividades contribuindo 

com algumas ideias. Finalizei as atividades com alguma 

dificuldade. 

Nível 3 - Coadjuvante: Compreendi boa parte da proposta, 

explorei o ambiente e as atividades, contribuindo com 

ideias e questionei alguns posicionamentos. Estou disposto 

a ampliar minha compreensão sobre o tema. Finalizei as 

atividades. 

Nível 4 - Protagonista: Compreendi a proposta, explorei o 

ambiente e as atividades, contribuindo com ideias e 

provocando o debate e a reflexão com o grupo. Estou 

motivado a pesquisar sobre o tema para ampliar minha 

compreensão e compartilhar com os colegas. Finalizei 

todas as atividades com facilidade. 

 

Narrativa 

Autoavaliação 

Vide comentários de entrevista semi-estruturada a POIE 

Maria Helena, no ANEXO G 

 

Narrativa feedback Vide comentários de entrevista semi-estruturada a POIE 

Maria Helena, no ANEXO G 

 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Nada a complementar. 
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Grupo GRUPO B 

 

Classificação Projeto B.4 

 

Nome do Projeto Jogos do Riva / Programa Aluno Monitor 

 

Unidade EMEF Prof. Rivadávia Marques Junior 

Responsável Gislaine Batista Munhoz 

 

Duração 2012 – 2014 

 

Resumo Geral Projeto ligado ao Programa Aluno Monitor, que visava a 

programação e produção de jogos para servirem de apoio à 

alfabetização dos alunos do 1º ano da referida unidade 

educacional 

 

Estrutura / Ações Reunião com os professores de 1º ano, para entenderem as 

necessidades de alfabetização; reflexões conjuntas sobre 

possíveis jogos e plataformas de configurações; 

desenvolvimento dos jogos, individualmente ou em 

parceria; apresentação aos demais membros do grupo, para 

avaliação e ajustes; apresentação para os professores de 1º 

ano; divulgação para os alunos e comunidade; pesquisas e 

testes constantes sobre novos aplicativos e configurações 

para jogos, na internet. 

 

Produto / Peça 

Tecnológica Final 

Joguinhos eletrônicos de apoio à alfabetização de alunos 

de 1º; disponibilização no servidor SME-SP; site 

repositório dos jogos; 

Duas páginas no Facebook; Scratch; PowerPoint (para 

programação de joguinhos); Hot Potato 

 

Nº de alunos / 

Participantes 

Alunos de 5º Ano 

Registro? Onde? Site repositório dos jogos: 

http://jogosdoriva.webnode.com/ 

 

Duas páginas no Facebook: Jogos do Riva 

(https://www.facebook.com/Jogos-do-Riva-

411528135582829/); Escola de Aventureiros: 

https://www.facebook.com/Clube.Aventureiros/?fref=ts 

 

Scratch do Riva: http://scratchdoriva.forumeiros.com/g3-

equipe-jogos-do-riva 

 

Rubrica?  Sim 

 

Rubrica Início? Não, desenvolvida no meio do projeto, por iniciativa dos 

http://jogosdoriva.webnode.com/
https://www.facebook.com/Jogos-do-Riva-411528135582829/
https://www.facebook.com/Jogos-do-Riva-411528135582829/
https://www.facebook.com/Clube.Aventureiros/?fref=ts
http://scratchdoriva.forumeiros.com/g3-equipe-jogos-do-riva
http://scratchdoriva.forumeiros.com/g3-equipe-jogos-do-riva


 

 

P
ág

in
a2

9
7
 

próprios alunos 

 

Rubrica Final?  Sim 

 

Autoavaliação Oral?  Sim 

Autoavaliação 

Resgistrada? Onde? 

Não, mas foi feita oralmente. 

 

Feedback avaliação? 

Como? 

Feedback oral, para promover reflexão sobre respostas 

apresentadas, com os alunos. 

Narrativa reflexiva 

entre alunos / 

participantes? 

-  

Rubrica (Conteúdos ) Vide quadro no ANEXO F. 

 

Narrativa 

Autoavaliação 

Vide comentários de entrevista semi-estruturada a POIE 

Gislaine, no ANEXO G 

 

Narrativa feedback Vide comentários de entrevista semi-estruturada a POIE 

Gislaine, no ANEXO G 

 

Considerações 

complementares (se 

necessário) 

Conforme relato da POIE Gislaine, os alunos pedem aos 

visitantes do site repositório, para que avaliem os jogos, de 

maneira que possam atualiza-los e melhora-los. 
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Anexo F – Rubricas dos Projetos 

Anexo F.1:  Rubrica Projeto A.1 – Projeto: Sustentabilidade – O que é e qual o meu papel 

Unidade: EMEF GIANFRANCESCO GUARNIERI 

POIE: MARGARETE 

 

CRITERIO Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Opinião sobre a 

atividade 

Aprendi coisas novas Já sabia, mas foi 

legal 

Não acrescentou 

nada para mim 

Ouvi, argumentei e 

respeitei todas as 

ideias. 

Fiquei mais 

consciente. 
Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como 

indicado por Hart (1992) e 

Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas 

as nove. 

Participação no 

projeto 

Ótimo bom Poderia ter me 

esforçado mais 

Participei pouco Não há Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como 

indicado por Hart (1992) e 

Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 
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Grau de 

compromisso 

com 

sustentabilidade 

no futuro 

0% - Tô nem aí 50% - Beleza 75% legal, tô dentro 100% - Muito legal, 

tô dentro 

Não se aplica Não se aplicam, a 

princípio. 

Promovendo 

reflexão para 

conscientização 

sobre o tema em 

estudo 

Não me importo sobre o 

assunto. 

Ao ver meu bairro 

com lixo nas 

calçadas, ruas e 

córregos, me sinto 

desconfortável. 

Ao ver meu bairro 

com lixo nas 

calçadas, ruas e 

córregos me sinto 

desconfortável e 

colaboro não 

jogando lixo nas vias 

públicas. 

Ao ver meu bairro 

com lixo nas 

calçadas, ruas e 

córregos me sinto 

desconfortável e 

colaboro não 

jogando lixo nas 

vias públicas, e 

converso com 

familiares sobre o 

assunto. 

 Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como 

indicado por Hart (1992) e 

Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 
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Anexo F.2:  Rubrica Projeto A.2 – Projeto: Patarra dando alguns passos rumo à sustentabilidade 

Unidade: EMEF JD. Mitsutani – Paulo Patarra  

POIE: José Rosemberg 

 

CRITERIO PAPEL NO CHÃO PAPEL EM 

QUALQUER 

CESTO 

PAPEL NO CESTO 

AZUL 

PAPEL 

RECICLADO, 

PAPEL NOVO 

Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Participação 

nas atividades 

Não realizei as 

atividades e nem 

pensei no tema 

Sustentabilidade, Meio 

Ambiente e na minha 

escola. 

Realizei as atividades 

propostas, tenho 

alguma ideia do que é 

sustentabilidade, mas 

isso não tem nada a 

ver comigo. 

Realizei as atividades 

propostas, reforcei 

meus conhecimentos 

sobre 

sustentabilidade, 

quero tornar minha 

escola numa escola 

sustentável, mas 

ainda não sei como. 

Papel reciclado, papel 

novo (Realizei as 

atividades propostas, 

reforcei meus 

conhecimentos sobre 

sustentabilidade, quero 

tornar minha escola 

numa escola 

sustentável e, após 

pesquisas e estudo, já 

estou organizando 

meios de mobilizar 

comunidade escolar. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado 

por Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 
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Anexo F.3:  Rubrica Projeto A.3 – Projeto: Sustentabilidade no Zaca 

Unidade: EMEF MAURO FACCIO GONÇALVES - ZACHARIAS 

POIE: DOUGLAS 

 

CRITERIO PRETO VERMELHO AMARELO AZUL Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Percepção de 

aprendizagem do 

aluno  

Não aprendi nada. Aprendi pouco. Aprendi “coisas” novas. Aprendi muito. Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

Consumo 

consciente e 

gestão do lixo 

seletivo 

Jogamos tudo no lixo Separamos materiais Consumimos com 

consciência. 

Reutilizamos o que é 

possível. 

Ligado ao conteúdo em si, e neste 

momento não se aplica, a 

princípio. 
 

FINALIDADE PRINCIPAL 

Empoderamento do aluno enquanto 

cidadão responsável  
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Anexo F.4:  Rubrica Projeto A.4 – Projeto: Sustentabilidade 

Unidade: EMEF CYRO ALBUQUERQUE 

POIE: NADIA 

 

CRITERIO NÃO RECICLÁVEL  RECICLÁVEL  PENSANDO EM 

SUSTENTABILIDADE 

100% SUSTENTÁVEL Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Participação no 

projeto como um 

todo 

Não consegui terminar as 

atividades, pois não me 

interessei pelo projeto. 

Fiz algumas partes, mas 

minha participação foi 

insuficiente. Preciso 

melhorar ainda e não vou 

desistir. Não costumo 

separar lixo, mas tenho 

consciência que minhas 

ações vão prejudicar o 

planeta. 

Não consegui terminar 

todas as etapas e tive 

muitas dificuldades. 

Poderia ter conversado 

mais e tirado minhas 

dúvidas com o 

professor(a) e/ou 

colegas. Preciso 

aproveitar mais, mateias 

e jogar menos coisas no 

lixo orgânico 

Consegui terminar as 

etapas mas tive algumas 

dificuldades. Poderia ter 

ajuda de os outros e 

conversado mais a 

respeito do tema, porém 

fiz um bom trabalho. Já 

reciclo muitas coisas e 

não costumo misturar 

lixos 

eu me envolvi no projeto, 

ajudei meus colegas a 

conseguir cumprir todas 

as etapas com facilidade. 

Pretendo colocar em 

pratica minhas ações 

sustentáveis e as dos 

colegas também 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 
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Anexo F.5:  Rubrica Projeto B.1 – Projeto: Sustentabilidade no Zaca 

Unidade: EMEF JD. Mitsutani – Paulo Patarra 

POIE: José Rosemberg 

 

CRITERIO FOLHA GAFANHOTO PÁSSARO GAVIÃO Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Pesquisa Não feito nenhuma 

pesquisa sobre o tema do 

meu projeto. 

Tenho pesquisado 

quando o professor 

manda, mas não 

capricho na pesquisa: 

pego o primeiro site, 

recorto e colo. 

Tenho pesquisado 

quando professor 

manda. Consulto mais 

de um site e antes de 

escrever, procuro ler e 

entender. Só que acabo 

copiando o mesmo 

texto. 

Tenho pesquisado 

quando o professor 

manda. Consulto mais de 

um site e antes de 

escrever, procuro ler e 

entender. Após entender, 

escrevo como entendi, 

sem copiar 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

Participação Não participo dos 

trabalhos, apenas disfarço 

o período de aula de 

informática. 

Participo das pesquisas, 

sem muito interesse. 

Participo das pesquisas, 

com meus colegas, mas 

não dou ideia das 

respostas. Nessa hora, só 

olho. 

Participo das pesquisas, 

ajudo meu colega a 

compreender os textos, 

dou ideias sobre as 

respostas a produzir 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 1: Gestão Compartilhada 

da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; b. Apropriação 

e manejo das linguagens da 

comunicação;c. Uso dos recursos da 

informação para a produção cultural. 

 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 
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Indicador 3 - Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista: d. 

Compartilhar e refletir sobre ideias, e. 

Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

Colaboração Não fiz grupo ou não 

ajudo meu grupo a 

realizar a atividade. 

Ajudo meu grupo, 

lembrando o que o 

professor falou, mas não 

dou minha opinião ou 

não ouço a opinião dos 

meus colegas para 

escrever as respostas 

Ajudo o meu grupo, 

lembrando as 

orientações do 

professor, dando 

opiniões sobre a 

pesquisa e ouvindo os 

meus colegas antes de 

responder por escrito. 

Ajudo meu grupo, dou 

opiniões sobre a 

pesquisa, ouço a opinião 

dos meus colegas para 

responder e colaboro 

com outros grupos que 

necessitem. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 1: Gestão Compartilhada 

da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; b. Apropriação 

e manejo das linguagens da 

comunicação;c. Uso dos recursos da 

informação para a produção cultural. 

 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 
Indicador 3 - Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista: d. 

Compartilhar e refletir sobre ideias, e. 

Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

Avaliando o 

POIE 

Não propõe atividades, 

não ajuda, não ensina e é 

grosseiro. 

Propõe atividades, 

ensina os alunos, mas 

não ajuda e é grosseiro. 

Propõe atividades, 

ensina os alunos, ajuda 

quando precisam, mas 

não tem jeito para 

conversar. 

Propõe atividades, ensina 

os alunos, ajuda quando 

precisam e quando há 

conflito, resolve com 

educação. 
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Anexo F.6:  Rubrica Projeto B.2 – Projeto: Curiosos em Ação 

Unidade: EMEF JD. Mitsutani – Paulo Patarra 

POIE: José Rosemberg 

 

CRITERIO BICHO-PREGUIÇA TARTARUGA GATO GUEPARDO Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Gênero textual 

estudado 

Não sei o que são 

verbetes de curiosidade 

Sei o que é verbete de 

curiosidade, mas não 

consigo escrever um. 

Sei que são verbetes de 

curiosidade e consigo 

escrever um se tiver 

ajuda. 

Sei o que são verbetes de 

curiosidade, consigo 

escrever sem ajuda, 

posso ajudar alguém que 

não saiba como faz. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

A Pesquisa Não sei como se pesquisa 

no computador. 

Sei entrar no Google, 

mas não sei o que fazer 

com o monte de sites 

que aparecem. 

Sei entrar no Google, 

consigo fazer pesquisa, 

e assim que acho a 

resposta já escrevo, sem 

conferir outros sites se 

está correta. 

Sei entrar no Google, 

consigo escrever minha 

pesquisa, escolho sites à 

procura da resposta e 

verifico se está correta 

antes de registrar. 

 

Participação Não faço nada para 

ajduar. 

Tento ajudar o meu 

colega mas brigamos e o 

trabalho não anda. 

Tento ajudar o meu 

colega ou ele tenta me 

ajudar, mas acabamos 

brigando por não 

concordar em algumas 

coisas e chamamos o 

professor para resolver. 

Tento ajudar meu colega 

ou ele tenta me ajudar, 

combinamos a divisão de 

tarefas, ouvimos as 

opiniões um do outro e 

quando tem a chance de 

brigar, conversamos para 

resolver. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 1: Gestão Compartilhada 

da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; b. Apropriação 

e manejo das linguagens da 

comunicação;c. Uso dos recursos da 

informação para a produção cultural. 

 

Indicador 2: Tipos de 
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Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 
Indicador 3 - Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista: d. 

Compartilhar e refletir sobre ideias, e. 

Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

O PowerPoint Não sei usar e nem sei 

onde ele fica para eu 

abri-lo. 

Sei onde fica o 

PowerPoint, conheço o 

ícone, mas preciso de 

ajuda para escrever, usar 

formas e colocar 

animação. 

Sei onde fica o 

PowerPoint, conheço 

seu ícone, sei escrever 

nele, sei usar formas, 

mas preciso de ajuda 

para colocar animação. 

Sei onde fica o 

PowerPoint, conheço seu 

ícone, sei escrever nele, 

sei usar formas, consigo 

colocar animação e posso 

ajudar quem tiver 

dificuldade. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 1: Gestão Compartilhada 

da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; b. Apropriação 

e manejo das linguagens da 

comunicação;c. Uso dos recursos da 

informação para a produção cultural. 
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Anexo F.7:  Rubrica Projeto B.3 – Projeto: Clube da Astronomia (Aluno Monitor – Trabalho 

comprometido, parceria de sucesso) 

Unidade: EMEF Des. Achilles de Oliveira Ribeira  (DRE São Mateus) 

POIE: Maria Helena Pereira 

CRITERIO EXTRATERRESTRE ESTUDANTE ASTRÔNOMO 

AMADOR 

CIENTISTA Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Respeito quanto 

à opinião dos 

colegas 

Não dei atenção às ideias 

dos colegas 

Ouvi, mas não respeitei 

as ideias. 

Ouvi, respeitei a maior 

parte das ideias, mas não 

argumentei. 

Ouvi, argumentei e 

respeitei todas as ideias. 
Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

Participação e 

interesse 

Não participou, nem teve 

interesse pelo projeto. 

Participei de algumas 

atividades com pouco 

interesse. 

Participei de todas as 

atividades. 

Participei de todas as 

atividades com dedicação 

e interesse. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais: 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 
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Autoavaliação no 

projeto 

Compreendi muito pouco 

a proposta, explorei o 

ambiente e as atividades, 

não contribui com novas 

ideias. Não consegui 

finalizar todas as 

atividades. Estive sempre 

no "mundo da Lua"! 

Compreendi parte da 

proposta, explorei o 

ambiente e as atividades 

contribuindo com 

algumas ideias. Finalizei 

as atividades com 

alguma dificuldade. 

Compreendi boa parte 

da proposta, explorei o 

ambiente e as 

atividades, contribuindo 

com ideias e questionei 

alguns posicionamentos. 

Estou disposto a ampliar 

minha compreensão 

sobre o tema. Finalizei 

as atividades. 

Compreendi a proposta, 

explorei o ambiente e as 

atividades, contribuindo 

com ideias e provocando 

o debate e a reflexão com 

o grupo. Estou motivado 

a pesquisar sobre o tema 

para ampliar minha 

compreensão e 

compartilhar com os 

colegas. Finalizei todas 

as atividades com 

facilidade. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais –  

Indicador 1 – Gestão 

compartilhada da comunicação, 

com mediação tecnológica 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participante 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 

RUBRICA DISPONIBILIZADA NO GOOGLE DOCS 

(MAS RESULTADOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS NO THINKQUEST,  

COMO OS REALIZADOS DIRETAMENTE NO REFERIDO AVA) 

CRITERIO FIGURANTE PARTICIPAÇÃO 

ESPECIAL 

COADJUVANTE PROTAGONISTA Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Tipo de 

Participação no 

Projeto 

 

Compreendi muito pouco 

a proposta, explorei o 

ambiente e as atividades, 

não contribui com novas 

ideias. Não consegui 

finalizar todas as 

atividades. 

 

Compreendi parte da 

proposta, explorei o 

ambiente e as atividades 

contribuindo com 

algumas ideias. Finalizei 

as atividades com 

alguma dificuldade. 

 

Compreendi boa parte 

da proposta, explorei o 

ambiente e as 

atividades, contribuindo 

com ideias e questionei 

alguns posicionamentos. 

Estou disposto a ampliar 

minha compreensão 

sobre o tema. Finalizei 

as atividades. 

 

Compreendi a proposta, 

explorei o ambiente e as 

atividades, contribuindo 

com ideias e provocando 

o debate e a reflexão com 

o grupo. Estou motivado 

a pesquisar sobre o tema 

para ampliar minha 

compreensão e 

compartilhar com os 

colegas. Finalizei todas 

as atividades com 

facilidade. 

Práticas Pedagógico-

Comunicacionais –  

Indicador 1 – Gestão 

compartilhada da comunicação, 

com mediação tecnológica 

Indicador 2: Tipos de 

Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por 

Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Competências 

Educomunicativas: todas as 

nove. 
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Anexo F.8:  Rubrica Projeto B.4 – Projeto: Jogos do Riva 

Unidade: EMEF Rivadávia Marques Junior (DRE São Mateus) 

POIE: Gislaine Batista Munhoz 

CRITERIOS RAICHU PIKACHU PICHU NÃO É UM 

POKEMON AINDA 

Análise de Conteúdo: 

Categoria / Indicador 

Frequência e 

pontualidade 

 

Sempre chega na hora 

e está sempre 

presente 

Sempre está presente 

e mas nunca chega na 

hora 

Quase não vem e 

quando vem nunca 

chega na hora 

Se pontualidade e sem 

compromisso 

Práticas Pedagógico-Comunicacionais – 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Busca de 

conhecimento – 

aprender a aprender 

Sempre esta desposto 

a aprender  

Esta desposto a 

aprender e quando 

não consegue abaixa 

a cabeça 

Busca o conhecimento, 

mas não aprende 

Não busca o 

conhecimento e não 

tem vontade de 

aprender e abaixa a 

cabeça 

Práticas Pedagógico-Comunicacionais – 

3. Participações de protagonismo (tipos) 

Trabalho em parceria, 

e colaboração  

Conversa com seus 

parceiros e auxilia 

quando ele precisa de 

ajuda 

Trabalha, mas nem 

sempre gosta de 

trabalhar em parceria 

Não conversa e quando 

conversa atrapalha 

Não conversa com 

ninguém e quando é 

para fazer as coisas, 

faz errado 

- Práticas Pedagógico-Comunicacionais 

1. Diálogo (Compartilhar e refletir sobre 

ideias, Escuta mútua, Pensar juntos; 

Apontar outros pontos de vista; 

Compartilhar e refletir sobre ideias; 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade 

de ideias;  

4. Relações entre participantes. 

- Competências Educomunicativas:  

1. Colaboração em equipe; 

5. Compartilhamento (de experiências e 

de ideias) Colaboração em equipe; 

7. Tomada Compartilhada de Decisão; 

8. Resolução Conjunta de Problemas; 

9. Avaliação (entre pares e 

autoavaliação). 
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Motivação, empenho, 

inciativa e 

solidariedade 

Tem motivação se 

empenha nas 

atividades sempre 

toma inciativa e é 

solitário 

Tem empenho e 

motivação mais não 

tem iniciativa com os 

colegas 

Nunca está motivado e 

não tem empenho nas 

atividades mais sempre 

toma a iniciativa com 

os colegas 

Nunca está motivado 

e não tem empenho 

nas atividades e não 

tem iniciativa com os 

colegas 

Práticas Pedagógico-Comunicacionais – 

Indicador 4 / Relações entre 

participantes 

Aluno monitor como 

modelo 

Um aluno no qual os 

alunos mais novos se 

refletem 

O aluno é bom mais 

nem sempre é bom 

para os novos 

É um aluno bom, mas 

quando entra novos 

quer se amostrar 

Um aluno que 

ninguém se espelha 

nele 

Práticas Pedagógico-Comunicacionais 

–  

Indicador 1 – Gestão compartilhada da 

comunicação, com mediação tecnológica 

Indicador 2: Tipos de Participação – 

detalha como construir e fortalecer ações 

protagonistas, como indicado por Hart 

(1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre participante 

Auxílio com os alunos 

durante as aulas 

Tem uma conexão 

muito boa com os 

alunos 

É um bom monitor 

mas devem em 

quando da mancada 

Não tem conexão com 

os alunos e ensina 

errado 

Não ajuda os alunos e 

fica em jogo 
Práticas Pedagógico-Comunicacionais 

–  

Indicador 1 – Gestão compartilhada da 

comunicação, com mediação tecnológica 

Indicador 4 / Relações entre participante 

 

Satisfação em ser 

aluno monitor 

É muito bom ajudar 

quem tem dificuldade  

É bom aprender a 

fazer jogos  

As vezes tem que fazer 

jogos difíceis  

É ruim acordar cedo 

por isso não gosto de 

acordar cedo 

 

Criatividade e 

Inovação na criação 

de games 

Sempre está em busca 

de criatividade tanto 

na elaboração e nos 

personagens   

Busca criatividade 

nos personagens e as 

vezes busca 

criatividade nos jogos 

  

Sempre tem 

criatividade nos jogos 

mas não nos 

personagens 

Sempre faz a mesma 

coisa e não tem 

criatividade nos jogos  
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Anexo G – Quadros de Trechos da Entrevistas dos POIE 

Anexo G.1: Entrevista Cristina Barroco Massei Fernandes (coordenadora DRE Campo Limpo) 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

CRISTINA 

INDICADORES 

 Bem, deixe eu organizar a minha cabeça porque 2012 ... então eu fiquei pensando 

nessa linha do tempo... A gente conheceu o Cesar e começou a trabalhar no TQ 

em 2009, mas isso foi só a DRE Campo Limpo, porque o Douglas conheceu o 

Cesar, e u conversei com ele e tal... e ele veio aqui na DRE e a gene começou 

com o TQ aqui na DRE Campo Limpo em 2009. E em 2010 eu montei a 

formação para os professores no ambiente independente de SME... ai o Cesar 

veio, conversou com a lia... então chegou em SME depois disso... de 2010 para 

2011... estou pensando nessa linha do tempo... primeiro a gente se entendeu no 

ambiente, organizamos a formação, por conta desse registro da formação de 

professores...e ai não tinha em 2010 uma obrigatoriedade que ele fizesse com 

alunos no ambiente ele estava se apropriando, ele era o aluno, o POIE está aluno 

no ambiente... é claro que alguns já vão... o Douglas por exemplo já usava o TQ 

antes de começar.. 

Neste relato podemos identificar todos os aspectos da 

Educomunicação, mas aqui podemos entender como uma 

formação para os POIE pode ser pensada e como uma nova 

orientação é passada a eles. 

no TQ, o acesso era 

tranquilo... não tinha 

problema como o 

Edmodo? Ou tinha? 

 

era melhor... a conexão funcionava melhor... e eu penso que os alunos se 

encontravam melhor naquele ambiente... o Douglas brinca que eu, ele o 

Rosemberg, que nós somos a viúvas do TQ.... a gente fica comparado... por mais 

que cada um tenha um jeito, a gente se encontrava melhor ali.. e em 2011, 

bombou a rubrica, foi o que você falou... os gestores das DREs escreveram 

rubrica e levaram para suas formações.. a minha turma, tem assim, tem gente que 

está como POIE há muito tempo.. então nós fomos nos apropriando da rubrica e é 

claro... hoje temos 120 POIEs na DRE campo limpo... então tem gente que tem 

17 anos , tem gente no caminho que chegou hoje... hoje eu tive um a POIE 

designando, que veio fazer uma formação comigo... então é claro que a 

apropriação não foi igual para todos... mas em 2011 ela chegou assim, a ideia da 

rubrica chegou com força... eu fiquei pensando também enquanto você falava do 

quanto essa comunicação fez diferença entre eles... algumas pessoas entenderam 

a ideia da rubrica como uma parada de reflexão de um lugar um caminho que 

estou e como posso avançar porque tem sempre um nível que descreve o que se 

espera... mas eu não posso dizer que todos entenderam a rubrica... algumas 

pessoas se classificam... por mais que digamos é uma parada para reflexão, eu 

não estou dizendo que você professor é no nível básico, você está confortável... 

estou dizendo que esta proposta permite isto ou aquilo... algumas pessoas 
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entenderam e outras não. Então em 2011 eu tinha o Ricardo que trabalhava 

comigo porque duas pessoas sempre pensam melhor uma pauta... e ai nos fizemos 

assim uma formação onde o POIE colocava ao projeto dele e ele se avaliava... e 

depois eu olhava para esse registro e fazíamos a nossa avaliação com a mesma 

rubrica... e fizemos um trabalho grande... fizemos um documento que mostrava 

que níveis o POIE tinha se colocando 4 critérios e em que nível nos tínhamos 

colocado aquele projeto dele... 

 

e era um projeto que ele 

tinha ou estava 

desenvolvendo na escola 

 

era um projeto que ele estava desenvolvendo na escola, ou no TQ ou em outro 

ambiente mas que ele tinha registro... então quem estava no próprio TQ, 

compartilhava com a gente, para que a agente acessasse e pudesse verificar direto 

os próprios registros... se ele fazia fora do TQ, ele ia “printar” algumas telas, 

trazia exemplos, tinha que mostrar algum registro do projeto, para a gente poder 

avaliar... então foi interessante porque tinha discrepância... então as vezes o POIE 

falava que ele era avançado naquele nível e a gente olhava para o projeto e 

falava.. não, você está no nível confortável.. isso mexe com as pessoas... foi bom 

porque foi no presencial, porque dava para olhar, para explicar,...eu penso que se 

eu tivesse olhado e dado a devolutiva por e-mail, teria gente muito brava comigo 

... e a gente dizia... olha ou a sua pratica ainda não esta nesse nível que você está 

dizendo ou o seu registro não deu conta de tudo o que aconteceu no projeto... 

porque a gente está de fora olhando para o seu registro... e falando.. aqui, esta 

proposta está por exemplo num nível confortável de compartilhamento... e você 

está dizendo que está avançado... ou a gente tem que melhorar a pratica ou tem 

que melhorar o registro... e isso mexe com as pessoas... então 2011 foi 

interessante... e teve essa parada em setembro, fizemos isso... no encontro de 

novembro retomamos... agora ele já tinha assim esse nosso olhar, nossa 

pretensão...d e novo avaliava e a gente de novo avaliava e comparava... na 

avaliação de novembro, já ficou mais próximo ... o que eles colocavam era aquilo 

que a gente também tinha colocado... ou porque a pratica tinha mudado, e tinha 

agregado algumas coisas... ou porque o registro também tinha melhorado... essa 

questão do registro, o professor sempre tem isso, né? 

O registro é sempre a última coisa... e então 2011, foi assim, ferveu, a formação 

mexeu com as pessoas, tinha gente que falava assim... não, mas eu quero 

defender o meu projeto... olha eu não sou nível confortável... eu fiz isso, isso, 

isso... “que bom que você está defendendo... sinal que você tem mais coisa... 

então coloca lá no registro”... ou então falava... então eu falava.. “eu acho que 

ficou mais na ideia... e tal”.. enfim... mas foi um bom movimento... mesmo para 

as pessoas incomodadas foi bacana. 

em 2012, a secretaria veio com o projeto de sustentabilidade, então era um tema 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; 

c. Uso dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

 

2. Participações de Protagonismo [Degraus de Participação: 4  a 10 

(HART, 1992; COSTA,2006)]: 

a. Participação operacional. 

b. Participação planejadora e operacional. 

c. Participação decisória, planejadora e operacional.  

d. Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora.  

e. Participação colaborativa plena. 

f. Participação plenamente autônoma.  

g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua 

b. Pensar juntos 

c. Apontar outros pontos de vista 

d. Compartilhar e refletir sobre ideias,  

e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 
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fechado para todo mundo. E ai foi um ano que eu falei assim até... eu achou que 

fez água, sabe... quando para algumas pessoas esse tema casava com a realidade 

da escola e enfim, eles foram... e para algumas pessoas, não... eu senti que 

algumas pessoas que já estavam avançadas tentaram forçar a entrada desse 

projeto de sustentabilidade e não foi bacana ter um tema só para todo mundo 

 

 

você acha que frustrou 

muita gente? 

eu acho porque assim... tinham outras coisas lá na escola acontecendo mas o 

projeto era sustentabilidade. 

 

 

eles tiveram que abrir 

mão 

 

é ... ou então forçar pelo menos uma turma para ter o que registrar no ambiente... 

tanto é que no final de 2012, nós fizemos a avaliação... não... para 2013, nós 

vamos fechar a proposta pedagógica, mas o tema tem que estar coerente com o 

PPP da escola... tem que olhar para a sua realidade... tem que pensar o que está 

efervescendo na sua escola e precisa ser trabalhado por meio de um projeto... e ai 

essa...a DRE Campo Limpo... eu estou aqui desde 2005... eu falo que tem gente 

que não me aguenta mais... 10 anos de formação comigo. 

 

A importância do registro 

eu não acho não... 

porque você tem um 

aspecto do que eu vejo, 

que você inova e 

atualiza... isso é um 

ganho grande...  

 

eu acho que o que me ajuda também nessa questão de estar há 10 anos neste 

posto é o vínculo porque para algumas pessoas eu sei o que posso dizer, precisa 

melhorar... para outras, eu preciso falar... então, e se a gente fizer diferente... a 

gente acaba criando vinculo... eu consigo falar abertamente com algumas pessoas 

sobre o que está pegando, o que precisa ser melhorado... ela esta me ajudando, a 

gente tem essa coisa de parceria... estar há muito tempo ajuda em alguns 

aspectos.. eu não posso parar de estudar de jeito nenhum porque tem que ter 

repertorio para essa turma... eu tenho um pessoal muito avançado... o Rosemberg 

infelizmente não é mais POIE... mas o Douglas é um super parceiro... tem alguns 

que forma para a coordenação, tem que muito POIE que passou no concurso de 

coordenaria pedagógica então tem muito parceiro do outro lado, do ponto de vista 

da coordenação... desde 2005, eu tenho essa liberdade.. a DRE Campo limpo  é 

muito boa de trabalhar porque me da essa liberdade de criar, vem uma proposta 

de sme, mas eu monto as minhas pautas... e a gente sabe que em alguns lugares 

tem uma intervenção muito forte... mesmo mudando a gestão eu posso montar a 

pauta, tem uma orientação de sme, mas... então la em 2012 a pauta era da 

webcurriculo que era a formação linha de sme, mas eu que adaptava para a minha 

realidade... então a agente combinou de ter um parte de discussão de concepção 

mesmo, dentro do papel da informática educativa e da avaliação formativa, e uma 

parte a gente tentava vivenciar... uma aula... então ... fazia uma proposta como se 

eles fossem meus alunos e a gente avaliava por uma rubrica, como se eles fossem 

A importância de estar sempre buscando melhorar e 

atualizar. 

 

E o estímulo à reflexão a partir da rubrica 
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meus alunos... fizemos isso num encontro onde a gente estava ensinando a 

linguagem prezi mas não era solto... então era assim, vamos registrar dentro do 

prezi o que a gente pesquisou e discutia ali no portal e tinha uma avaliação... 

então eles avaliavam o recurso da aula, se é um bom recurso, se eu já me 

apropriei dele se eu consigo usar para mim, se eu consigo usar para mim e dentro 

de um projeto com diferentes perspectivas para o aluno...e possíveis... então ... 

inclusive a gente fez em 2012 a avaliação das nossas próprias pautas com a 

mesma rubrica...  eu colocava isso para eles... eu não preciso estar no avançado 

porque eu tenho uma pauta de 4 horas... uma pauta de 4 horas é diferente de ter 

um projeto com várias aulas seguidas... mas eu olho para a rubrica e vejo, não 

quero estar no nível confortável... na minha pauta...s era que estou permitindo que 

as pessoas exponham as ideias, conheçam as ideias dos outros... argumentem e  

contra argumentem... a gente procurava... sabe essa questão de dar repertorio 

mesmo, de modelagem... ahco que no bom sentido a palavra é modelagem... 

porque eles repetem muitas coisas que a gente faz na formação  

 

 

 

  

tem coisas que vc tem 

que dar o exemplo se nos 

formos ver... então é 

mais ou menos ou que 

vcoê está me falando... 

você pratica na formação 

com eles, até para eles 

apreenderem a prática e 

poderem replicar depois 

nas esoclas deles 

 

 

eu fico pensando assim... quando eles olham para a rubrica, todo mundo quer 

estar no avançado... eles se sentem envergonhados de não estarem lá no nível 

mais alto da rubrica... e ai uma rubrica não para isso... é para reflexão... o que é 

que eu estou propondo? Eu cobro do meu aluno que ele seja critico e mais uma 

serie de coisas... mas a minha proposta permite isso? Então era para olhar mesmo 

esses aspectos e sua viabilidade... oq eu você está propondo... o seu projeto que 

você está propondo ao aluno, permite que ele chegue no nível avançado? Porque 

ele se ele não chegar e vc também não fez por onde, não permitiu não 

proporcionou... enfim.. não é o seu problema.. mas você para para pensar na 

próxima vez... na próxima proposta... eu tenho que cobrar dentro daquilo que eu 

permito... então a gente se usava como próprio modelo mesmo... olha, eu olhei 

para minha pauta, em que momento eu pedi para que vocês expusessem a 

primeira ideia, em que momento do encontro, eu pedi para vocês 

compartilhassem, que um melhorasse a ideia do outro, eu fiz a síntese dessa 

discussão toda? Então eu queria que eles olhassem mesmo para isso, para que 

fosse repertorio memso e para que eles tivessem esse bom exemplo para seguir lá 

na escola 

E ai isso foi assim, ao longo do ano , tinha sempre um momento em que nos 

discutíamos a teoria do projeto... então, assim, o que é uma boa pergunta? Como 

é que você elabora uma boa pergunta? O que disparou esse projeto? Fui eu que 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; 

c. Uso dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

 

2. Participações de Protagonismo [Degraus de Participação: 4  a 10 

(HART, 1992; COSTA,2006)]: 

a. Participação operacional. 

b. Participação planejadora e operacional. 

c. Participação decisória, planejadora e operacional.  

d. Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora.  

e. Participação colaborativa plena. 

f. Participação plenamente autônoma.  

g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua 

b. Pensar juntos 

c. Apontar outros pontos de vista 

d. Compartilhar e refletir sobre ideias,  

e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 
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tive uma ideia... ah vou falar de sustentabilidade... ou.. eu olhei para o entorno, eu 

analisei, vi qual era a questão essencial... e discuti com o aluno qual seria o 

produto final? Seria um produto só ou eles tinham possibilidades? Então isso a 

gente ia discutindo ao longo do ano... e depois traalhavamos com alguma outra 

ferramenta que pudesse ampliar senão todo mundo fazia power poitn... sabe 

assim a febre do power point?  

Então tema lgumas pessoas que falam, não não é para trabalhar ferramenta na 

formação com POIE... temos que trabalhar concepção... e teoria... mas eu acho 

que as duas coisas podem caminhar juntas porque eles também tem que ampliar o 

conhecimento... senão todo mundo faz power point...  

Então, assim... na hora que eu expliquei o prezzi, não era o prezzi solto... é uma 

diferente linguagem que atende a um tipo de produto final... ai nos entramos com 

animação... é, alguns produtos podem ser em linguagem de animação... então a 

gente trabalhava linguagens também 

 

pelo que vc está falando, 

isso aí é importante.. 

porque como é que você 

vai apresentar e trabalhar 

com ... e exatamente o 

que a gente chama d 

gestão da comunicação... 

então se vc tem objetivos 

da aprendizagem que 

você quer atingir,  vc 

tem que trabalhar essa 

comunicação para 

conseguir que o pessoal 

se comunique a ponto de 

chegar até esse 

objetivo... pegando esse 

gancho, como é que vcoê 

vê essa questão da 

comunicação? Você 

acha que isso é algo que 

faz sentido para você? 

 

quando você estava falando, a principio, eu fiquei pensando também nessa 

questão sobre como a gente comunica aquilo que pensa que quer, e qual a 

proposta... e como essa proposta chega na escola... então nesses anos de 

formação, eu dava formação de matemática... e as vezes algumas chegava e 

falava “olha eu fiz isso porque a Cris falou na formação... eu falava Meu deus do 

céu... a pessoa entendeu e... assim... uma coisa avessa do que eu tinha falado ... e 

chega na escola e fala que fui eu que falei na formação... então como é que a 

comunicação tem que ficar muito clara para  que a pessoa entenda porque tem a 

mediaçõa e tem o que o outro entende... então eu acho muito importante a 

questão da comunicação... porque... eu vou dar o exemplo da rubrica... para 

algumas pessoas, eu penso que ficou claro... que é uma parada para reflexão, que 

não era no final do projeto, mas que ela precisava ser apresentada no começo... ao 

longo do tempo tem que prever essas paradas para reflexão... no final, onde eles 

iam lá para perceber se houve avanço... e algumas pessoas falavam assim... ahn... 

eu vou classificar... o menino é... veja que não é nem o projeto... é o menino... o 

menino é confortável... é avançado, outro é expert... então, assim, como é que o 

outor entendeu? Como foi feita a comunicação, como eu comuniquei na formação 

e quais concepções que ele tem também...  

Luci quando você estava falando, a principio, eu fiquei pensando também nessa 

questão sobre como a gente comunica aquilo que pensa que quer, e qual a 

proposta... e como essa proposta chega na escola... então nesses anos de 

formação, eu dava formação de matemática... e as vezes algumas chegava e 

falava “olha eu fiz isso porque a Cris falou na formação... eu falava Meu deus do 

céu... a pessoa entendeu e... assim... uma coisa avessa do que eu tinha falado ... e 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; 

c. Uso dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

 

2. Participações de Protagonismo [Degraus de Participação: 4  a 10 

(HART, 1992; COSTA,2006)]: 

a. Participação operacional. 

b. Participação planejadora e operacional. 

c. Participação decisória, planejadora e operacional.  

d. Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora.  

e. Participação colaborativa plena. 

f. Participação plenamente autônoma.  

g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua 

b. Pensar juntos 

c. Apontar outros pontos de vista 

d. Compartilhar e refletir sobre ideias,  

e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 
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chega na escola e fala que fui eu que falei na formação... então como é que a 

comunicação tem que ficar muito clara para  que a pessoa entenda porque tem a 

mediação e tem o que o outro entende... então eu acho muito importante a 

questão da comunicação... porque... eu vou dar o exemplo da rubrica... para 

algumas pessoas, eu penso que ficou claro... que é uma parada para reflexão, que 

não era no final do projeto, mas que ela precisava ser apresentada no começo... ao 

longo do tempo tem que prever essas paradas para reflexão... no final, onde eles 

iam lá para perceber se houve avanço... e algumas pessoas falavam assim... ahn... 

eu vou classificar... o menino é... veja que não é nem o projeto... é o menino... o 

menino é confortável... é avançado, outro é expert... então, assim, como é que o 

autor entendeu? Como foi feita a comunicação, como eu comuniquei na formação 

e quais concepções que ele tem também...  

Cristina: ele é gigante mesmo... eu vou mandar para você amanhã... eu vou ver se 

eu tenho salvo aqui em casa... senão amanhã... eu te mando lá da DRE... que é 

essa retomada que nós fizemos... demos um tratamento na informação desses 

momento em que o POIE se avaliaou e que depois nos fizemos a avaliação e 

cutucamos mesmo... para que ele mexesse nesse projeto... que ele olhasse... então 

como e que foi essa questão... eu tenho isso registrado, eu vou mandar para 

você...  

 

qual foi a rubrica com a 

qual vc começou a 

conversar com eles e 

qual foi o resultado final 

dessa rubrica deles? 

 

 

 

 

 

não, ele não estava mais presente... aí já era apenas eu junto com os POIE... ai 

chegou um tempo... eu estou pensando aqui se foi 2013... a gente olhou para a 

rubrica e falamos... temos já uma certa autonomia para mexer nela... então não 

precisamos mais seguir a mesma que o restante das DRE estão utilizando... ai 

mexemos um pouco nela... este ano de 2015 já mexemos de novo... então a gente 

vai olhando para ela e dizendo assim...isso aqui é mais importante... isso aqui já 

não tem peso... já ultrapassamos... trouxemos alguns exemplos... o Rosemberg 

fez bastante rubricas com as turams dele... então eu acabei construindo uma 

rubrica junto com ele... uma rubrica de radio para  as equipes da impresna jovem, 

do radio... foi interessante porque nós fizemso com o nome de videgogames... os 

rótulos... so podia ser adulto que fez... porque o nível mais básico era atari.. a 

gente disse mas a gente sabe oq eu é atari... pusemos atari, ps1, ps2 e exbox... e aí 

quando fomos trabalhar com os alunos, eles disseram, não é ex-box, a gente quer 

PS4... então nós temos que ter o olhar do aluno porque a gente olha de um outro 

lugar que não é o mesmo do aluno...  

 

eles tem as referencias 

deles e tem que validar 

com eles... daí a 

importância do processo 

eu acompanhei um projeto de matemática por 2 anos...  com um professor 

Vinicius de Macedo ...e aí o foco era sua cara... proque eram as interações na aula 

de matemática... como so alunos se comunicavam nas aulas de matemática... e foi 

bacana.. e eu fiz uma rubrica junto com os alunos... então  

Como estimular a participação a partir da rubrica, como 

trazê-la mais para o contexto da criança? 
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de validação 

 

Luci: então de repente esse dai seria interessante eu puxar para olhar... eu estava 

pensando para estruturar a pesquisa de campo... olhar esse macro das 

contribuições, do que eles fizeram... das avaliações que eles fizeram junto com 

vocês... vários trabalhos na eca...  

...descrição do meu projeto para a Cris 

: eu acho interessante... e ai vc está pensando em pegar o pOIE com foco no 

projeto que ele fez lá em 2012?  

 

esse de matemática que 

vc falou... a 

comunicação na aula de 

matemática... esse me 

interessou bastante... 

 

 

 

esse de matemática... não tinha pOIE... era com aluno de 5º ano... era 4º ano... a 

nossa investigação era como ele se comunicava na aula de matemática... quem 

aplicava esse projeto era o Vinicio de Macedo... e ai trazíamos propostas... ele 

estavam sempre trabalhando em duplas ou no grande grupo... a ideia era que eles 

fizessem a atividade e contassem para as pessoas como é que eles pensaram... as 

vezes contavam ali na dupla... um para o outro o que tinha pensado e negociavam 

e discutiam até chegar num ponto... ou então, no final eles apresentavam para a 

sala ... então todo munod resolvia o mesmo problema mas por carminhos 

diferentes... e ai eles tinham que contar que caminhos eles tinahm percorrido... e 

nos tínhamos uma rubrica de avaliação para essas crianças... ai a ideia da rubrica 

não foi par ao projeto inteiro, foi só para o Campo Limpo porque como eu já 

trabalhava isso com POIE acabei trazendo essa pratica...e eu escrevi junto com as 

crianças... então praticamente fui eu que escrevi porque ,... eles não tinham tanto 

repertorio... falavam pouco... mas nos rótulos, eles queriam dar palpite, claro... e 

era a época que tinha um desenho que chamava Naruto... que era a febre do 

momento... e eles falavam assim, tudo em japonês... e eu faleava.. Ah mas eu não 

sei escrever em japonês... vocês vão ter que me ajudar... ai eles falavam... “então 

a gente vai traduzir para você”... e eles que me ensinaram... então os níveis da 

rubrica era estudante ou ajudante, aprendiz de ninja, ninja e mestre... e ninguém 

queria ser estudante... todo mundo queria ser ninja ou mestre... então eles falavam 

assim... então o mestre é aquele que faz a atividade, ai ele tira duvida e ele ve se o 

coelga tem duvida... ai ele ajuda... então eles terminavam a lição e falavam 

assim... “olah você quer que eu te ajude?”... porque eu preciso ajudar para ser 

mestre... “... todo mundo queria ser mestre... então todo mundo queria pdoer 

ajudar... era o nível mais alto da rubrica, que era o que eles tinham dado o nome... 

todos queriam ser mestres e o nível mestre não podia deixar o coelga sem ajuda... 

então eles saiam procurando quem eles poderiam ajudar para poderem assumir o 

nível mestre... então é bem bacana essa questão...  

 

 

 

Construindo conjuntamente. Propiciando experiências de 

construir conjuntamente 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação (SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; 

c. Uso dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

 

2. Participações de Protagonismo [Degraus de Participação: 4  a 10 

(HART, 1992; COSTA,2006)]: 

a. Participação operacional. 

b. Participação planejadora e operacional. 

c. Participação decisória, planejadora e operacional.  

d. Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora.  

e. Participação colaborativa plena. 

f. Participação plenamente autônoma.  

g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua 

b. Pensar juntos 

c. Apontar outros pontos de vista 

d. Compartilhar e refletir sobre ideias,  

e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 
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 sobre colocar aluno e professor junto... a gestora do ceu paraisopolis me chamou, 

orque eles tem alguns problemas de invasão da piscina... ela queria fazer um 

vídeo e trabalhar com as emefs do entorno a respeito do uso da piscina... ela me 

chamou para perguntar o que eu achava... eu falei... olha... eu acha que não vai 

dar em nada se vocês adultos fizerem o vídeo e forem para as outras escolas e 

passarem tipo isso esta certo e isso está errado... por que vocês não convidam a 

imprensa jovem ali do entorno para produzir o material, para que eles entrevistem 

as pessoas, conversem, e editem o vídeo e usem nas escolas deles... “... ela 

falou... “nossa, não tinha pensado nisso”... então porque é uma cosia da 

educomunicação... 

 

Refletindo sobre os problemas do entorno. E propondo 

soluções educomunicativas. 

 

 

protagonismo : você sabe que eu tenho um POIE que ele é novo, mas é recente... no ano 

passado, tivemos um evento... no dia do estudante na DRE... e o pessoal foi na 

DRE, foram conversar com um pessoal que mexe com hip hop.. essas coisas... e 

um desses meninos pegou o microfone para fazer uma pergunta... e assim muito 

articulado... um menino excelente... eu fiquei apaixonada pelo jeito que ele fez a 

pergunta para todas as pessoas, assim... e... depois liguei para o POIE... e disse... 

“nossa você tem um aluno que é muito bom, tal”.. ele falou... “ olha Cris, sabe, 

sem condição nenhuma, abandonado, a escola já tinha desistido dele e ai eu 

peguei esse menino para a imprensa e levei... era uma das primeiras vezes que ele 

saia com a gente... foi nesse evento da DRE... “... e aí eu comecei a conversar 

com ele e falei... “vamos fazer uma coisa louca?  A câmara municipal está me 

pedindo uma dupla de mestres de cerimônia, para fazer a apresentação do premio 

Paulo freire... la na câmara... vamos levar esse menino? “ ele falou “Você acha?” 

“Eu acho”... e daí na hora, ele falou assim, “eu topo” 

Ainda a direção a escola falou: “nossa vocês são loucos... você tem certeza de 

que vão levar esse garoto?” Eu falei “gente, ele fala muito bem, ele é articulado... 

“ aí a direção também resolveu abraçar a ideia... e alugaram inclusive roupa para 

ele... e conversaram... ele fez a apresentação super direitinho... e foi assim... 

levaram um casal... ele encantou as pessoas... o meu diretor regional, ele adora a 

ideia de imprensa jovem... de mestre de cerimonia.. sempre que tem evento ele 

pede para ter criança junto com ele ... ai de vez em quando ele passa por mim e 

fala... cadê o Iuri? ... porque ele ficou famoso e era um menino que a escoal já 

tinha desistido dele, a família já tinha desistido...e o menino está lá.. e aí o 

menino gravou um vídeo falando da experiência dele como mestre de cerimonia... 

e do projeto do Wiliam lá na escola...  
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Anexo G.2: Entrevista POIE Douglas Tomé 

ENTREVISTA 

DOUGLAS 

INDICADORES 

Quase que o segundo semestre inteiro, propomos o tema sustentabilidade, era algo que uma professora já 

vinha desenvolvendo com os alunos mas sem ligação com a informática 

Ai eu falei assim poxa vida, vamos desenvolver, vamos aproveitar e desenvolver o projeto com essa turma 

Na realidade, eu tento quando eu monto um projeto eu tento aplicar com várias turmas e anos diferentes. 

Alguns com mais aprofundamentos e outros com um pouco menos. 

 

Tema escolhido 

Mas esse projeto especificamente foi trabalhado com os 5º anos, com os alunos do 5º da turma da manhã e 

outra do período da tarde. 

Algo em torno de 80 alunos amis ou menos 

 

Perfil dos alunos 

A proposta era discutir realmente o tema sustentabilidade, como olhar diferente, não para um espaço grande, 

mas para um espaço menor, muitas vezes dentro da nossa sala de aula, dentro do quadrado aonde eu estou 

sentado. 

Não pensar em sustentabilidade em mudar o muno, mas pensa-la no meu quadradinho para tentar melhorar 

esse ambiente e aí sim crescendo e mudando essa consciência de uma pessoa que se preocupa com a 

sustentabilidade 

 

O Tema 

 

Percebemos que há a preocupação do professor em trazer 

o tema para algo que tenha a ver com o contexto dos 

alunos, de forma que eles se engajem no projeto. 

Essa turma que a gente trabalhou pensando quando você fala no perfil, eram os alunos do 5º ano, alunos com 

12 anos de idade na maioria, de um bairro pobre da zona sul de SP, onde vemos que faltam muitas coisas. 

Infraestrutura muito precária no bairro e tivemos essa preocupação de tentar mudar o pedacinho, como falei 

 

Perfil dos alunos 

Vamos mudar o ambiente em que eu vivo, um pequeno ambiente, para depois nos preocuparmos com cidade, 

se preocupar com pais, se preocupar como planeta terra... a preocupação basicamente era essa pequenininha 

 

O Tema 

 

Percebemos que há a preocupação do professor em trazer 

o tema para algo que tenha a ver com o contexto dos 

alunos, de forma que eles se engajem no projeto. 

O perfil dos alunos tinha essa cara, essa cara de alunos da escola da prefeitura, com 12 anos de idade... 

quando você me pergunta se foi só o aluno monitor, foi desenvolvido com a turma inteira... 

 

O Tema 

 

Percebemos que há a preocupação do professor em trazer 

o tema para algo que tenha a ver com o contexto dos 

alunos, de forma que eles se engajem no projeto. 

O projeto eu penso numa turma, de um determinado ano, mas acabo aplicando nos anos seguintes também 

então eu quando faço um projeto é para todos participarem. 

 

O Tema 

Percebemos que há a preocupação do professor em trazer 

o tema para algo que tenha a ver com o contexto dos 
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alunos, de forma que eles se engajem no projeto. 

Esse da sustentabilidade foi isso... colocamos para os alunos o problema... e foi convidado que todos 

participassem 

É logico alguns se empenham mais no desenvolvimento do projeto e outros as vezes tem mais dificuldade de 

se colocar. 

 

Indicador 1 – Gestão compartilhada da comunicação, com 

mediação tecnológica 

Indicador 2: Tipos de Participação – detalha como 

construir e fortalecer ações protagonistas, como indicado 

por Hart (1992) e Costa (2006) 

Indicador 4 / Relações entre participante 

O gostoso do TQ era que quando acontecia a publicação e a gente lançava as perguntas, o aluno ainda não 

estava influenciado pela resposta do colega... então ele colocava a opinião dele... então em vários momentos... 

a gente vê a primeira contribuição que o aluno deu... quando colocamos o primeiro contato e eu coloco aquela 

imagem de suste e ainda questiono o que significa sustentabilidade para ele, ele vai apresentar uma resposta 

sem ter a influência externa e a rede ou a influência da resposta do colega... ele vai colocar o que ele acha que 

significa sustentabilidade... vemos várias respostas interessantes... quando coloquei essa pergunta... em vários 

momentos você vê que a preocupação dos alunos que se colocam falando de sustentabilidade, e cuidar da 

natureza, é viver num mundo melhor, é viver sem modifica a natureza e aí as colocações meio que vão 

seguindo nesse passo... 

 

Plataforma permitia que as trocas reflexivas no presencial 

fossem registradas em sua maioria. Esses registros nos 

mostram parte da riqueza dessas trocas. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; c. 

Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir 

sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade 

de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para 

criação de um novo ecossistema comunicativo. 

Mas mesmo assim tiveram alunos que acabaram deixando para responder depois e quando eles pegam e 

deixam para responder depois, eles pesquisam o tema e colocam uma resposta mais didática, para aquilo que 

eu estava questionando no inicio 

Ai você viu que depois que a gente questionou o que era sustentabilidade...eu perguntei para que os alunos 

retomassem a resposta que o colega tinha dado... essa é uma pratica que tenho, de tentar fazer o aluno sempre 

ler as contribuições dos colegas, promover uma melhoria de ideias...a partir da ideia que eu tinha e da 

contribuição que o colega deu, eu peço para que ele leia e tente as vezes reformular a sua respostas 

melhorando a sua resposta ou eu peço para que ele destaque l[a como eu fiz na atividade do projeto, 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 
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perguntando se era muito importante ou se era importante, mas justificar. 

 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Eu gostava muito dessa ferramenta do TQ que você escolhia marcar as opções, mas quando você escolhia 

uma das opções , mas ela só registrava se você justificasse sua resposta...e isso é interessante o aluno tentava 

se colocar da melhor maneira possível fazer uma avaliação desse primeiro momento de um jeito legal... 

depois desses momentos a gente começa a mostrar para eles, apresentamos o projeto, apresentamos vídeo que 

falava sobre sustentabilidade, criamos uma interação com os alunos de qual vídeo ele teve preferência... mas 

aquela velha história... ele clica e justifica... o porquê... na turma que discute essa primeira parte, se você 

olhar, a gente teve algo em torno de umas 60 contribuições nesse primeiro momento... são 60 contribuição de 

alunos de uma mesma turma, vemos que eles acabam participando quando colocamos um tema e eles se 

envolvem com esse tema. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

E eles gostaram porque eles acabaram por se envolver bastante com isso... assim a nossa intenção é logico 

que seria mudar o mundo mas como não é possível, a gente queira que pelo menos tivesse pelo uma 

intervenção dentro ou nos arredores da escola... o projeto acabou não finalizando porque esse momento não 

aconteceu... nós tivemos momento de pensar no que poderia ser feito para melhorar a escola... tinha até um 

questionamento: por que eu quero uma escola melhor? O que precisa ser melhorado dentro da escola ... então 

teve isso, mas depois acabamos não dando continuidade a essa parte 

 

A importância do tema ser trabalhado em um contexto que 

tenha correlação com os alunos e em um processo que os 

envolva também, de forma ativa e com gestão 

compartilhada. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Quando questionamos o melhor da escola, também questionamos o que precisaria melhorar no bairro... então 

são coisas que vínhamos ... assim plantando uma semente dentro de cada um...s e a gente não conseguiu ter 

um trabalho finalizado de um produto final, com certeza nós tivemos sementes plantadas na cabeça de cada 

um...esse semente esperamos que tenha sustido efeito, numa preocupação maior com o futuro... tanto que no 

2º momento, a gente lança o desafio do trabalho deles, do pensar sustentabilidade fora da escola, o que ele 

poderia fazer na casa dele para melhorar, foi feito pesquisa, publicamos imagens, no final foi solicitado até 

que escrevessem um pequeno texto...que não foi um produto final... a gente tinha intenção que fosse algo 

mais, mas que falasse sobre sustentabilidade...então a gente acredita que parte do objetivo do projeto foi 

atingido... 

 

A importância do tema ser trabalhado em um contexto que 

tenha correlação com os alunos e em um processo que os 

envolva também, de forma ativa e com gestão 

compartilhada. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 
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de um novo ecossistema comunicativo. 

É que professor tem expectativa grande, grandes sonhos, vejo que parte daquilo que foi proposto no início, a 

gente conseguiu atingir... 

 

 

Para falar rubrica, hoje para mim ainda é muito difícil 

Em 2012 era mais difícil ainda... eu ainda estava e estou aprendendo a trabalhar com rubricas... quando 

pensamos no projeto, a rubrica foi bem simples...e foi conversado um pouco na formação de POIE, onde a 

Cristina veio falando disso para todos... eu conhecia um pouco antes porque em 2008 quando comecei  a 

trabalhar com o TQ... logo em seguida teve um curso de formação com o Cesar... na formação que antecedeu 

um encontro de formação presencial... foi a primeira vez que ouvi falar sobre rubricas. E quando fizemos essa 

formação na DRE campo limpo, com a presença do Cesar, apresentando o TQ, a Cris começou a ter contato 

com a rubrica... foi quando depois de um tempo o Cesar foi para a prefeitura como assessor e rubrica 

começou a pegar em toda rede municipal 

 

A dificuldade do processo reflexivo da rubrica. Seu 

entendimento demanda tempo, pois são relações e 

reflexões. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Mas o Cesar e a Cris já comentavam com o pessoal da DRE Campo limpo... então a rubrica desse projeto, foi 

criada e meio que em conjunto, com a participação do pessoal da DRE, com outro POIE da escola e comigo... 

era uma coisa bem simples... criamos uma rubrica pensando em avaliar o processo, mas utilizando só em um 

momento... uma coisa bem simples... 

 

 

E até meio engraçado falarmos que é uma rubrica...foi no final da primeira parte do trabalho onde o aluno 

deveria avaliar o que ele tinha aprendido até o momento. E ai definimos isso e m 4 cores azul amarelo 

vermelho e preto... o azul falava que ele tinha aprendido muito sobre o tema e o preto, ele não tinha aprendido 

nada... s duas do meio falavam de etapas intermediarias, mas os alunos só ficaram sabendo da rubrica, na hora 

de utilizá-las... não foi um processo de construção com eles  

 

 

Hoje a gente vê que é possível e viável que essa construção da rubrica seja feita de forma compartilhada com 

os professores envolvidos e com os alunos e que seja utilizada durante todo o processo 

 

 

A grande dificuldade ainda de trabalhar com rubricas é tentar adequar cada nível ao projeto que você está 

fazendo... eu tenho tentado montar algumas rubricas que independente do projeto que está sendo 

desenvolvido, ela sirva, mas não é uma tarefa fácil...e assim, como alei, já tem um certo tempo que trabalho 

Como é o processo reflexivo da rubrica? Ele envolve 

todos. Daí a necessidade de muar as relações. E podemos 

usar as rubricas para estimular essa reflexão para a 
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com as rubricas, não do jeito que eu gostaria, gostaria que fosse mais dentro do meu trabalho no dia a dia, 

mas é algo que eu venho tentando construir... acho que o grande desafio é esse... colocar essa rubrica dentro 

do meu dia a dia de verdade, que os alunos no início possam construir junto comigo e utilizar durante todo o 

processo da atividade desenvolvida... já pensando no registro do trabalho desenvolvido, do AVA, o registro 

aconteceu dentro do TQ... a gente tinha na época já utilizava bastante o ambiente... toda a orientação, as 

contribuições, as colocações dos alunos, as minhas retomadas, de forma de registro ou na própria aula, 

abríamos as publicações dos alunos e fazer os comentários, ele ficou focado todo dentro do TQ... então o 

aluno podia retomar que ele deu e ver as respostas do colega, podia melhorar a resposta que o colega deu... 

isso era um processo de avaliação que nós fazíamos dentro do ambiente TQ... era um ambiente gostoso... a 

molecada gostava de trabalhar... eu especialmente fiquei muito triste quando fui informado que a plataforma 

sairia do ar... e quando ela saiu do ar nos tivemos uma preocupação grande... e agora o TQ saiu, onde vamos 

registrar... e depois de um certo estudo, tivemos uma reunião na DRE CL e nesse reunião foi apresentado o 

edmodo... ele não tem a mesma facilidade que tinha o TQ, em organizar e publicar, mas foi o ambiente que 

acabei utilizando para substitui-lo 

 

mudança. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Hoje eu consigo apresentar a s atividades para os alunos também dentro desse ambiente... então toda a 

organização acontece dentro do edmodo... o aluno quando chega para meu aluno, ele sabe que para saber o 

que precisa fazer de novo ou em que etapa do processo ele está, ele acessa o edmodo ou seja, não preciso 

falar o que é necessário... ele acessa...c ada turma, sala de aula virtual, eu tenho a sala de aula virtual, desde o 

3º ano A, dos pequenininhos, até os alunos dos 9os anos... do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos... a gente utiliza esse 

ambiente para deixar registrada as atividades... muitas vezes um projeto é desenvolvido com todas as 

turmas... e as vezes o projeto são determinados.. 

 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Então o AVA escolhido hoje, que me ajuda nas minhas aulas é o edmodo... só que dentro do edmodo a gente 

acaba os alunos a acessar outros ambientes... um deles, por exemplo é o Khan Academy,... que é um ambiente 

que fala de matemática e onde eu consigo acompanhar o desenvolvimento de cada um, as relações que foram 

feitas, estamos conseguindo algumas parcerias com a professora de matemática da escola, tanto eu quanto o 

outro POIE, já falamos até com a Cris para oferecermos uma formação sobre o Khan Academy, para todos os 

professores 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 
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É um ambiente que eu também curto bastante nas minhas aulas do ensino médio, na escola particular eu 

utilizo Khan semanalmente... tenho aula semanal que vamos ao laboratório de informática e cada um segue 

seu roteiro de atividade... dentro desse roteiro eu procuro colocar um momento que seja relacionado com as 

aulas que tivemos na sala, mas eles acabam seguindo caminhos diferentes e abre discussão... as vezes os 

alunos estão muito mais envolvidos quando estão utilizando esse ambiente do que quando estão na própria 

aula... acabam perguntando mais... é legal porque eu tiro o foco do professor,... o foco é a máquina... vai, faz 

a atividade, assiste a videoaula, e depois ele quando precisa muito, que não está conseguindo andar, ele me 

chama... eu deixo de ser o centro e passo a ser um mediador ou orientador do processo de aprendizagem de 

matemática... mas isso é na escola particular ... na prefeitura também faço mas como é uma aula semanal e a 

aula não está focada na matemática, eles acabam por explorar e aprender a utilizar o ambiente. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

Nas formações de POIE, qualquer que seja, sempre tem uma rubrica envolvida. Na realidade, nós da DRE 

Campo Limpo, nós utilizamos uma rubrica que é meio que padrão para todas as atividades que são feitas 

desenvolvidas mas ela é retomada a cada formação nossa. 

Temos formações bimestrais e as formações bimestrais nos utilizamos a rubrica como base para realizar a 

autoavaliação... por exemplo, a nossa última formação a Cris propôs a criação de alguns jogos e cada um 

utilizou um ambiente diferente para montar jogos... teve grupo que utilizou o hot potatoes, o meu grupo por 

exemplo utilizou o power point fazendo hiperlinks para criar jogos para crianças e ai no final da historia a 

autoavaliação foi através de rubrica... ela vem sendo incorporada por nos professores... às vezes com mais 

intensidade, às vezes com menos intensidade... mas a gente procura estar sempre ligado à rubrica... os POIE 

sabem o que é uma rubrica...não sei se utilizam... eu tento utilizar um pouco, mas não sei sobre as práticas 

dos meus colegas... até agora estamos fazendo um curso oferecido pela prefeitura e uma das etapas desse 

curso é a criação de uma rubrica de avaliação 

Então quer dizer é algo que já temos contato mas é algo novo... ainda temos bastante coisa para aprendermos 

sobre avaliação por rubrica 

 

Os professores refletindo e revendo sempre as práticas e 

as relações. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre 

ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação 

de um novo ecossistema comunicativo. 

E toda vez que tenho possibilidade de formação que esteja dando procuro também inserir uma rubrica para 

que as pessoas tenham contato... vejo que a maioria dos professores não sabem o que é isso, eles tem uma 

ideia totalmente diferente... quando falamos em rubrica, ele imaginam um visto de assinatura... que é outro 

significado da palavra rubrica... 
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Então a gente conta um pouco o que é mostra exemplos, mas também ainda não consegui fazer com que o 

professor montasse uma rubrica... já tentei fazer conversar na escola da prefeitura de sentarmos juntos e 

montar mas esse espaço ainda não conquistei.. mas também não desisti... é outro desafio que foi citado ali 

acima... é um outro desafio que eu tenho vontade de tentar desenvolver.. quando você fala em maior ganho, 

eu acho que o maior ganho é vc poder ser sincero na sua avaliação você conseguir observar o nível que está e 

procurar melhorar, porque ele te mostra qual o caminho a seguir para você mudar o seu nível... eu acho que 

isso é interessante e mesmo que assim a pessoa não se avalie exatamente no nível que está , internamente ele 

sabe qual os eu nível e ele sabe o que precisa ser feito para melhorar... uma coisa também que fazemos nas 

formações de POIE é que não serve só para avaliar a gente, não 

 

 

A gente avalia o trabalho do grupo, nessa formação de jogos... avaliamos o nosso trabalho mas avaliamos o 

trabalho de cada um que apresentou lá o seu jogo, seu projeto trabalho desenvolvido... isso é sempre que 

acontece em todas as formações tem momentos da avaliação nossa, individual, do nosso próprio trabalho, e 

tem momento de avaliarmos o trabalho do colega 

 

 

É logico que alguns, às vezes, vão mais pela amizade... sou amigo de fulano e não quero falar ... e acabam 

dando uma autoavaliação não muito apurada... isso ocorre, demonstra falta de maturidade, mas já avançamos 

muito 

Eu vejo que o pessoal está pegando firme na hora de usar a rubrica para avaliar o seu trabalho e dos colegas. 
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Anexo G.3: Entrevista POIE Gislaine Munhoz 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

GISLAINE 

OBSERVAÇÃO 

(01) qual foi a duração 

do projeto (aulas e 

meses)? 

Luci: quando você fala 4 

a 6 aula semanais por 

semestre? Por semana? 

 

começou em 2012 mais ou menos com 4aulas semanais… 4 a 6 aulas 

semanais… e foi até 2014... fim de2014... e agora ele acontece de forma bem 

esporádica 

 

por semana mesmo… que eram os momentos em que eu tinha os alunos 

monitores… que trabalhavam comigo 

 

Gislaine: isso… ele entrava no processo... o mais velho passava para o mais 

novo. 

 

Dados do projeto / atividades desenvolvidas no LIE. 

 

então quem fazia esse 

processo de passagem de 

bastão não era você 

enquanto POIE? Sempre 

o aluno mais velho que 

ensinava o outro aluno? 

Sempre foi assim? 

 

não … não era eu… sempre o aluno mais velho... sempre foi assim... um aluno 

mais avançado que passava para o outro... o que eu mediava era o processo de 

conversar... então organizava os momentos de sentar, conversar e definir o que ia 

ser feito, para que eles pudessem falar o que iria ser feito, o que não iria ser 

feito... chegava com algumas diretrizes e abria espaço para eles conversarem... 

foi daí que surgiu o projeto, na verdade... 

 

Aqui já temos um aspecto diferenciado, no que se refere até à 

passagem de orientação para os novos alunos monitores, que estão 

chegando: era de responsabilidade dos próprios alunos. Então ali já 

inicia a apropriação do processo de aprendizagem. Identificamos 

todos os indicadores destacados. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

me conta um pouquinho 

desse processo, quem 

deu ideia, quem iniciou, 

na verdade esse processo começou em 2011, dos alunos virem para a monitoria 

para ficar no facebook ... eles queriam muito ficar no facebook porque no 

facebook tinham os joguinhos... era por isso que eles gostavam de ficar  no 

Vemos que o projeto nasce de uma situação que não parecia ideal, 

mas a POIE soube administrar, no sentido de trazer os jovens para a 

reflexão, de forma propositiva e instigadora. Ela propôs uma 

atividade desafiadora, mas antes procurou entender a razão deles 
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como iniciou... 

 

programa aluno monitor... isso começou a me incomodar porque começou aquela 

relação de cobrança... normalmente eles iam para a monitoria muito empenhados 

em ajudar os colegas... ou para fazer os projetos aqui da secretaria... e ai nesse 

ano, alunos que eu considerava bons, começaram a ficar no facebook.. e aí eu 

pensei... bom, ficar brigando com eles – até porque tinham alguns joguinhos que 

pareciam bem interessantes... e o projeto da escola em paralelo já era de estar 

ensinando jogos na sala de aula... então seria incoerente da minha parte proibir o 

jogo... mas estava me incomodando eles fazerem isso sem um contexto de 

aprendizagem... então deixe-me contar um pouco o que foi... 

Então eu chamei esses alunos, perguntei o que esses jogos tinham de bom, o que 

eles aprendiam com esses jogos...tudo... eles não tinham muita clareza mas 

tentaram apontar algumas coisas, né! E paralelamente a isso algumas professoras 

do 1º ano, que já tinham incorporado essa questão de usar os joguinhos na sala 

de aula... jogo didáticos... jogos educativos... elas começavam a pedir jogos que 

tivessem o perfil da sala... jogos que tivessem o perfil que elas estivessem 

trabalhando... na época era assim... lista de frutas, lista de animais... 

 

gostarem tanto de jogo e buscou o lado positivo desse contexto. 

Passível de utilizar todos os indicadores aqui listados: 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um noco ecossistema comunicativo. 

(02) qual o perfil dos 

alunos que 

participantes? 

 

Luci: então, ele pegava o 

projeto andando… e aí 

ele entrava no processo 

 

dos alunos que faziam os jogos eram alunos de 8ª 16 anos... que ficavam no 

contra-turno da escola e perfil de aprendizagem... e perfil de aprendizagem era 

variado... tinha alunos assim, bem dedicados... muitas vezes, que não eram muito 

valorizados... na sala, por serem dedicados... e alunos medianos 

 

Perfil do aluno 

(03) só aluno monitor ou 

demais alunos, das 

turmas que você 

atendia? 

não… aí os alunos monitores construíam os jogos, que eram esses que eu estou 

dizendo que eram mais direcionados... e esses jogos eram usados com as crianças 

do primeiro ano... 

 

Perfil do aluno 

 

então ai você já começa 

um contexto mais 

interdisciplinar 

 

ai conversei com essas professoras... só que a gente não tinha esse... porque era 

assim ... muitos professores, eles tem a ideia de que tem tudo na internet... e eu 

falei da dificuldade de não ter jogos específicos dessa forma, mas que tinham 

alguns programinhas com os quais nós poderíamos construir... não jogos mas 

talvez atividades online... e aí surgiu o “start” de perguntar para esses alunos se 

eles não queriam construir esses jogos já que eu não teria tempo... e ai eu 

conversei com as professoras e perguntei... se a gente montar algumas atividades 

com os alunos, alguns joguinhos com os alunos, vocês usariam na aula? Aí elas 

foram super abertas e aí eu perguntei para eles se eles não fariam isso... 

E apresentei uma ferramenta que chama Hot Potato... e eles construíram porque 

POIE procura envolver os alunos em todas as tomadas de decisão e 

reflexão, inclusive na verificação sobre a necessidade dos 

professores do ciclo de alfabetização. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 
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ela é muito intuitiva, não é muito difícil... e aí eles montaram ... e apresentei uma 

outra, chamada J Click... e aí a maneira que a gente apresenta é sempre da 

maneira que a gente faz... então eu quis apresentar alguns tutoriais, alguma coisa 

nessa linha e eles não gostaram de aprender por tutorial... e pediram para ir 

fuçando... “posso mexer, professora?”... eu respondia “pode”... e aí eles 

começaram a desenvolver algumas coisas... e eu entrava apenas em alguns 

momentos... eu me pautando pelos tutoriais e eles fuçando nas ferramentas... eu 

tentei vídeo, tentei escrito, tentei de tudo.. não adiantou... tanto que o J-Click, 

eles não se interessaram, eles acharam que era ... então essa ferramenta eles não 

aprovaram.. aí fizemos os joguinhos... e quando eles propuseram os joguinhos 

para as crianças e viram as crianças jogarem, aí eles ... 

 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um noco ecossistema comunicativo. 

então o professor de 

matemática trabalhando 

a partir do universo das 

frutas... 

 

isso... e aí eles falavam: “Nossa, isso é legal”... e as professoras deram aquele 

incentivo... “olha, esse joguinho é legal”... e isso assim... não era só um jogo ... 

era aquela atividade com vários joguinhos... era um percurso que a gente 

montava com vários joguinhos, dentre esses um feito pelos alunos... e foi muito 

interessante porque isso motivou muito... o Hot Potatos  tem um limite... ele faz 

até 5 atividades... assim que eles descobriram todas as atividades, eles já não 

acharam mais graça, não acharam tão interessante... e na escola, a gente já tinha 

uma cultura de criar animações no power point... então a gente isso com os 

alunos do 2º ano... para eles aprenderem sequência de estória, enredo, o que vem 

antes, o que vem depois, o que é personagem, ... e eu achei que se dava para 

fazer animação, era possível fazer game também... procurei também... a gente 

busca essa questão dos tutoriais... achei um jogo de futebol feito no power 

point... uma simulação de um jogo de futebol, né! Apresentei para os alunos... 

eles não quiseram fazer os tutoriais, mas eles entenderam a lógica e a partir daí, 

eles começaram a fazer jogos, muitos jogos de labirinto... utilizando hyperlinks... 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um noco ecossistema comunicativo. 

você tem todos esses 

jogos? 

tenho todos esses jogos... e aí o de labirinto foi o que mais, foi o que eles 

gostaram mais... e aí eles começaram com uma estória de fazer um labirinto que 

fosse intransponível... e aí eu falava... “olha um labirinto que seja intransponível, 

não é atrativo... pode não atrair”... mas não adiantava... eles insistiam em fazer 

labirinto intransponível, principalmente para mim, que não conseguia ... 

E aí tudo bem... querem fazer intransponível, vamos passar para eles... aí eles 

viram que quando eles não passavam de tela, aí eles descobriram também que 

tinha um jeito de driblar a tela... que era só dar um enter... aí eles ficaram muito 

bravos e descobriram um jeito de fechar essa tela, para ela não ser transposta... 

por isso que é assim, né... não podia usar só esses jogos na aula... porque acabava 

sendo uma experimentação também... então usava outros também... e aí eles 

Exemplo de gestão da comunicação e criação de ecossistemas 

comunicativos de trocas intensas e reflexivas. 
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descobriram como fazia isso... e aí eles perceberam que o labirinto... isso eu acho 

que foi uma das grandes sacadas deles... eles perceberam que o jogo não era para 

eles... que o jogo era para um outro... que o jogo tinha que atender as 

necessidades de uma outra pessoa ... e isso foi muito interessante... e aí no fim de 

2012... eu não vou lembrar direito...  2012 ou 2013... acho que foi 2012... eu 

apresentei para uma das alunas o Scratch... uma das alunas do projeto que eu vi 

que ela era bem avançada, Karina, ela se encontrou com o Scratch... mas não 

com a linguagem de programação, porque naquele momento, eu não via o 

Scratch como uma linguagem de programação, mas como uma ferramenta para 

fazer jogo... vi, sabia que eram códigos que estavam ali... mas ele servia para 

mim, como uma ferramenta para fazer jogo... e uma das alunas entrou nos sites, 

se cadastrou e começou a conversar com gente do mundo inteiro... trocar 

informações... e começou a melhorar os jogos... e aí ela ficou muito encantada 

com isso... aí ela volta das férias super encantada... e aí ela fala para mim... 

“professora, a gente tem que colocar o nosso material num site”... aí eu falei: 

“num site???”... nessa época, eu acho que ela tinha 12 anos...  

 

e tudo isso em inglês? : é... eles usam muito o Google Tradutor... todos eles... assim, o inglês não é um 

impeditivo para eles para fazerem o que quer que seja... e aí ela conversou ... 

tudo... e aí eu fiquei um pouco receosa... e falei que se eles montassem ... porque 

era fim de semestre... uma coisa assim... ou de bimestre ... ou foi um pouco 

antes... eu acho que eu apresentei o Scratch, ela gostou e foi para as férias... por 

isso que ela voltou com mais novidades... era fim de ano e eles :... porque a gente 

tem que fazer, tem que fazer... então eu disse... então façam, depois eu olho... 

aquela coisa do professor: eu valido... e aí ... a gente vê se colocarmos no ar... ela 

fez um site super bonitinho... com um outro menino que era um jovem tech na 

época, que ajudou,... eu fui dando algumas sugestões... mas depois a gente 

apresentou o layout para a equipe... como eu falei, a gente sempre tinha essa 

reunião de pauta, para trocarmos ideias... eles gostaram, e apresentei... aí as 

professoras acharam aquilo o máximo porque aí os alunos podiam acessar... deu 

autonomia para os outros.. que não era eu quem propunha os jogos... eles que 

definiam... e aí nessa época eu já tinha um percurso de jogos, então a gente 

deixou algumas aulas que seriam livres, mas não eram livres... para eles 

explorarem o site ... e isso foi muito legal, porque eles escolheram o jogo que 

eles queriam, e os alunos começaram a perceber que jogo que era mais atrativo, 

mais legal, menos legal,... e isso foi muito interessante, porque eles sempre 

acompanhavam...  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 
4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

então eles criaram um isso… alunos, pais, famílias, escola... e para a gente ter um lugar organizado, 4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 
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site, para disponibilizar 

os jogos deles para os 

alunos dos 1os anos 

terem acesso a todos os 

jogos deles...  

 

porque até então, quem organizava o que seria exposto era eu... aí eu perdi a 

autonomia. 

um novo ecossistema comunicativo. 

aí as professoras 

acessavam com as 

classes de aluninhos 

delas… para poder jogar 

conforme o contexto, 

elas localizavam ali...  

 

ou então assim… porque o que acontecia… como não eram apenas jogos das 

crianças, sempre tinha um percurso que eu numerava de 1 a 2.. os joguinhos que 

seriam colocados... era um uso tradicional dos joguinhos... mas assim... é legal 

entender que era a maneira que elas também compreendiam o jogo... eu não 

podia chegar com algo muuuuito inovador porque elas ainda estavam vendo 

aquilo como uma ferramenta didática... então era mais ou menos, era um 

percurso ... e aí isso combinou com o final do ano... que aí as crianças do 1º e do 

2o anos já tinham autonomia, de buscar, de entrar no hyperlink... e aí a gente 

deixou isso livre... para eles acessarem os jogos que eles tinham gostado... e isso 

foi muito interessante... e tinha alguns jogos que... o que acontecia também...  

eles não gostam de arrumar o jogo... isso é muito chato de fazer...  então, no ano 

seguinte, eu tive a ideia de fazer uma curadoria interna...  então, eu apresentava o 

jogo para eles,  terminou? Terminou... então acabamos com aquela coisa de 

termina, não termina... aquela relação muito de entregar uma atividade... 

mostrava o jogo, fiz um questionário no Google Docs... e os alunos que iam 

jogar, eles foram convidados a dar opinião sobre o jogo, o que tinha gostado, o 

que não tinha gostado... e eu achei que aluno não gosta de responder 

questionário... e assim... eles começaram a responder ... no começo eu acabei até 

nem pensando muito no tempo... então eu fiz muitas questões... e aí não dava 

tempo, eles queriam voltar, para terminar de responder o questionário...porque 

eles sabiam que aqueles questionário ia ajudar a melhorar um jogo que ele 

gostou ou que ele não gostou...e só depois de todo esse processo de verificação e 

ajuste, que o jogo ia para o site... o jogo só subia para o site depois de passar por 

essa curadoria... foi um processo legal também... 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 
4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

 

Fala muito do percurso de construção do conhecimento dos alunos. 

mas é o que você 

pretende fazer no 

doutorado?  

 

essa coisa do aluno ser protagonista de todo o processo  mesmo, inclusive das 

ações do próprio projeto... da continuidade... porque a partir do momento que o 

site entra no ar, eu perco completamente oooo.... não é perder, vamos dizer 

assim... não era mais eu quem estava estipulando as próximas etapas... tanto que 

agora eu acho que alguns alunos saíram do projeto, e eles já acham que não tem 

mais que chamar Jogos do Riva, que tem que ser outro nome porque eles já 

saíram, já não estão mais na escola... e tem alguns jogos que eu não consegui 

subir para o site... eles foram feitos em 2014, que são com gifs, que eles 

descobriram como extrair de filmes e desenhos... e descobriram como colocar o 

Talvez esta seja uma das falas que melhor descreve como a 

mudança nas relações viabiliza o protagonismo, e como os 

alunos se apropriam. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 
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gif e subir por áudio e  para dar a ideia de cinema mesmo... operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

hoje eles estão com que 

idade? 

 

15 – 16 anos… e os que estão ainda no projeto, que fiaram na escola, estão com 

12 - 13 -14 anos... e hoje em dia, a professora que está no meu lugar, ela tenta 

fazer isso, principalmente com os Scratch... que aí tem controle de voz e 

programação... mas eu percebo que a linguagem de programação no caso do 

projeto, ela só tem sentido se ela serve para fazer um jogo... se ela não servir para 

fazer um jogo, ela não tem sentido... então eles preferem fazer no power point 

porque visualmente o jogo fica mais bonito ... e eles tem mais possibilidades de 

descobertas... porque eles tem que simular... então eles colocam lá... botão 

iniciar... como que eu faço a ideia de que está carregando...  então descobrir 

como fazer isso com as ferramentas do power point para eles é mais interessante 

do que no Scratch... que eu posso fazer o remix de outro jogo, descobrir a 

resposta... no power point, eles sentem mais desafiados... por incrível que pareça, 

né...  

E visualmente fica realmente muito melhor, né...   

 

Como a postura do professor interfere nesses processos.  E 

como os tipos de tecnologias influenciam na motivação e 

engajamento da turma. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

divulgam para a 

comunidade, planejam e 

executam as tarefas… 

compartilham... como é 

que esse processo do 

desenvolvimento? Todo 

mundo faz tudo? 

 

: Não… esse é um grande problema do projeto... porque o que aconteceu... eles 

começaram a ter uma certa visibilidade... porque nós começamos a leva-los em 

eventos , em alguns lugares, e sempre que entra um aluno novo... por exemplo... 

eles são convidados para vir aqui na secretaria... todos do projeto são 

convidados... independente do nível que ele está... se ele é iniciante, se ele já 

mais avançado... ele vem de qualquer jeito... e às vezes esse que vem... ele acaba 

tendo uma ideia de que é fácil... de que é legal... passear com a escola... e à vezes 

ele nãos e empenha tanto quanto os outros, né... e aí tem o grupo que gosta mais 

do Scratch... consegue achar soluções no Scratch... e tem um grupo que 

consegue achar mais soluções no power point... também em isso... e 

normalmente, quem trabalha coms Scratch, trabalha com os dois... quem trabalha 

com power point não gosta muito do Scratch... não gosta mesmo... 

 

Os resultados desse tipo de projeto. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um noco ecossistema comunicativo. 
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então, no momento que 

foi para o site, até 

quando eles 

continuaram, enquanto 

alunos monitores, 

fazendo projeto? Em que 

momento esse projeto 

deixou de ser um projeto 

de atividade de aluno 

monitor, da informática 

educativa, para ter o voo 

solo...  

 

acho que foi quando nós não tínhamos mais a obrigação de fazer jogo de 

alfabetização... e sim de entretenimento... e aí ele passa a ser um projeto que ele 

não é um ... quer dizer... nós ainda usávamos esses jogos com as crianças, mas 

num outro patamar, quer dizer assim... por exemplo eu faço um jogo sobre o 

desenho A Hora da Aventura... para o professor, isso ainda não é um conteúdo 

didático... então, ele permite que eu use na aula aquele jogo porque tem relações 

espaciais... porque ele trabalha o desenvolvimento de algumas habilidades 

importantes... mas o professor da sala de aula formal não consegue fazer esse 

link...e aí ele se torna um projeto solo porque a gente não tem o compromisso de 

fazer jogo de alfabetização, como fazíamos no inicio, por demanda dos 

professores dos 1os anos.... quer dizer, não temos um conteúdo pré 

determinado...  assim, que era fazer com letrinhas, palavras...  

 

Os resultados desse tipo de projeto. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um noco ecossistema comunicativo. 
 

 

que foi a encomenda de 

um professor... 

 

aí a lógica passa a ser outra… não era um professor que determinava o conteúdo, 

mas o grupo mesmo que determinava que conteúdo que seria colocado no jogo... 

que é aí que eu descobri que tem um universo riquíssimo de filmes, desenho, 

animação, de personagens... de personagens que tem enredo super intricado  

 

 

então eu quero saber 2 

coisas: primeiro, como é 

esse processo de 

planejar o jogo? O 

processo de planejar 

esse jogo... deles 

planejarem o jogo... 

você senta com eles, eles 

sentam sozinhos... e te 

entregam os jogos 

prontos...  

 

então… no começo eu meio que pautava... vamos fazer jogo sobre isso... mas 

depois eu percebi que isso, principalmente com o “A Cidade que a Gente quer”, 

eu matei assim o projeto... essa parte... eu comecei falando... agora nós vamos 

fazer sobre a cidade que a gente quer, levei vídeo, bonitinho, falei do Rilki, 

acabou... acabou... acabou... foi assim... foi uma abordagem péssima... e eles 

falam isso inclusive para mim... professora a gente não gosta do Scratch por 

causa disso... eles falam dessa forma para mim ... foi uma abordagem muito 

ruim... 

 

eu tentei impor um tema… impor um logica e uma ferramenta.... eu impus 3 

coisas... a logica, a ferramenta e o tema... mesmo assim.. mas nessa 

perspectiva...sabe do diálogo que a gente não escuta.... eu sentei e falei... gente, 

agora... que nós somos os jogos do Riva... nós vamos fazer... né... acho que a 

Como o tema influencia também na motivação. Tem que ter 

aderência ao dia a dia deles, eles precisam estar envolvidos, 

para realmente se engajarem. 

 

Novamente como a mudança da postura e das relações 

influencia nesses processos. 
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forma como eu fiz foi nível zero de protagonismo... porque era o que eu queria 

que eles fizessem... aí eu sentei, eles fizeram... eles tentaram... mas não tinha 

inspiração de fazer nada com aquilo... não viram significado, é péssimo, falaram 

: falar do meu bairro??? O meu bairro é feio... e é muito mais legal eu falar da 

hora da Aventura... e aí foi péssimo... tanto que eu nem consegui entregar as 

atividades do projeto...  eu consegui fazer com os alunos de 9º ano ainda... só... 

uma animação, básica... uma animaçãozinha... que eles não conheciam a 

ferramenta e aí eles acharam interessante... foi o que eu consegui fazer no Cidade 

que a Gente quer... 

porque você quis impor? impor um tema… impor um logica e uma ferramenta.... eu impus 3 coisas... a 

logica, a ferramenta e o tema... mesmo assim.. mas nessa perspectiva...sabe do 

diálogo que a gente não escuta.... eu sentei e falei... gente, agora... que nós somos 

os jogos do Riva... nós vamos fazer... né... acho que a forma como eu fiz foi 

nível zero de protagonismo... porque era o que eu queria que eles fizessem... aí 

eu sentei, eles fizeram... eles tentaram... mas não tinha inspiração de fazer nada 

com aquilo... não viram significado, é péssimo, falaram : falar do meu bairro??? 

O meu bairro é feio... e é muito mais legal eu falar da hora da Aventura... e aí foi 

péssimo... tanto que eu nem consegui entregar as atividades do projeto...  eu 

consegui fazer com os alunos de 9º ano ainda... só... uma animação, básica... uma 

animaçãozinha... que eles não conheciam a ferramenta e aí eles acharam 

interessante... foi o que eu consegui fazer no Cidade que a Gente quer... 

 

e ai eles levam o tema... 

e aí como é que eles 

desenvolvem? 

aí assim... você falou do percurso... o percurso meio que a gente tem que dar... 

eles não tem muito essa autonomia de ah, eu começo por aqui e faço isso... 

aqueles que já fazem o jogo, sim, eles tem autonomia... mas eu percebo que eles 

vão muito pelo desafio que eles querem fazer... então por exemplo, eles pegam 

um power point porque eles querem fazer um labirinto... como que esse labirinto 

entra na estória que eles estão contando? Às vezes eles até trazem a estória, uma 

riqueza que tem essa estória e o conflito dessa estória... mas eles ainda não 

conseguem transformar isso em jogo... mas eles trazem o conflito... ahnn... 

porque tem esse personagem X,, que briga com o personagem Y... ou que se dá 

bem... ou a Jujuba vai buscar, vai até o castelo... ai eles tentam transmitir de 

forma muito simples, superficial, isso num jogo... e aí eles caem no labirinto 

porque o labirinto dá uma ideia de percurso... mas eles trazem, mas ainda não 

conseguem transformar isso num jogo completo... precisaria ter um jogo mais 

completo... mas eles trazem aquela dinâmica... do pular, do ir atrás, que é o que a 

maior parte dos jogos trazem... uma coisa interessante é que eles também 

tentaram trabalhar com Minecraft... depois que eles vieram do sul... ai meio que 

se proliferou o uso disso.. no SB Games... ai eles quiseram trabalhar, a gente não 

tinha na escola, mas eles conseguiram acho que 1 a 2 maquinas... aí eles foram 

Os resultados desse tipo de projeto. 

 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; b. 

Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso dos 

recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
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estudar mesmo para aprender no Minecraft ... ai um dos alunos me disse... 

professora, o Minecraft tem dois modos... o modo construtor...  e o modo 

sobrevivente... eu: ahnn, é?.. o aluno: é... no modo sobrevivente, a agente não 

aprende nada... a gente só sai matando matando matando... já no construtor, 

sim... no construtor é como no power point.. a gente constrói, elabora,  pensa, ... 

eu achei muito legal... aí perguntei para outro aluno... por que que eles gostavam 

tanto de jogos violentos? E aí ele trouxe uma resposta super elaborada que era 

exatamente aquilo que eu queria ouvir, né... que ele achou que eu queria ouvir... 

“não, professora, porque é bom a gente jogar jogos violentos porque a gente 

pensa como o assassino pode pensar... e hoje em dia, como está tudo tão 

violento, é importante a gente saber como o assassino pensa”...  

 

então, eles trabalhavam 

juntos no planejamento 

inicial, mas depois 

durante o processo eles 

falam entre eles… 

: isso… conversavam muito… assim, na verdade, a ideia era sempre 

individual… a elaboração às vezes ela era conjunta mas normalmente o jogo 

tinha uma característica bem pessoal mesmo... mas eles trocavam sempre o 

tempo todo. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

então eles avaliavam os 

jogos uns dos outros o 

tempo todo? 

 

isso… é… mais ou menos… é aí que eu queria chegar, porque, por exemplo... 

essa é a importância do feedback... mas eles queriam um feedback imediato 

meu... e eu não dava conta de dar esse feedback de imediato... e aí ficava aquele 

feedback de professor... arruma o erro de português... arruma... entendeu? E não 

era o feedback talvez que eles gostariam... se o jogo estava atrativo, se o jogo 

estava legal, e foi aí que eu tive a ideia de pedir aos alunos para que eles 

passassem a dar o feedback...  

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

a rubrica em si... quando 

que você começou a 

usar? Se você usou? 

 

: então... eu usei a rubrica meio ... eu vi sentido de fazer a rubrica... acho que ela 

serviria até para fazer esse feedback, essa devolutiva mais elaborada aos alunos... 

mas ela entra meio que para ... precisava fazer uma rubrica... era uma professora 

que precisava fazer uma rubrica... até para entender tudo e eu sento com eles e 

digo... vocês não acham legal a gente ter uns parâmetros da atuação do monitor 

nesse projeto? Aí sentei com eles... a gente conversou bastante... perguntei... uma 

parte que foi muito legal... essa parte dos critérios, eu meio que baseei em 

algumas que já tinham colocado... e me baseei um pouco na rubrica do aluno 

monitor que já existia na época... e os critérios foi a parte mais legal de discutir... 

que foi dizer quem era esse personagem... e aí eles ... essa coisa de Pokemon... 

que passa por vários estágios de evolução... níveis...  que foi onde eles 

conseguiram entender o que era a rubrica... e é um termo que eles utilizam até 

hoje... “ahn... sou Pokemon avançado... ”... então, eles brincam com isso... os 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
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termos, eles se apropriaram bem.. e aí, a parte da escrita a gente foi construindo 

meio que paulatinamente... e ai fizemos um documento, se não me engano no 

servidor e eles iam escrevendo no próprio power point juntos... para melhorar o 

que era e o que não era... para contribuir... e aí foi feito dessa forma 

 

como ela era aplicada? 

 

então.. em alguns momentos ela era aplicada... às vezes nessa reunião de pauta, a 

gente retomava essa rubrica, mas ficava muito nessa coisa... “ahn.. eu estou  

nesse nível.. ahn eu não estou nesse nível..” ai ficou nessa coisa bem 

instrumental... ahn eu estou nesse nível... eu acho que eles  se apropriaram mais 

dos nomes do que dos critérios propriamente... e acho que a rubrica ficou muito 

extensa, com muitos critérios... então assim, ficou... diluiu.. sabe, assim ... então 

nesse momento eu sou Pikachu, nesse momento sou Raichu... então foi assim 

que eles se apropriaram... mas não dela como um todo... dos itens... isso não.. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

mas pelo menos ele fazia 

a autoavaliação e 

normalmente a 

autoavaliação que eles 

faziam era apropriada, 

coerente? 

 

é mas se eu pedisse para eles usarem o papel, eles iam falar que... bem, eles 

tentavam puxar a sardinha para o lado deles, para um nível mais evoluído, para 

melhor, para avançar um pouco mais do que tinham feito mesmo... mas eu não 

avancei muito nessa atividade com a rubrica, de forma mais sistemática, não... o 

processo de construção  foi mais rico do que o uso em si que eu fiz depois... o 

processo de elaborar... 

 

Buscando um novo equilíbrio nas relações 
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Anexo G.4: Entrevista POIE José Rosemberg 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

ROSEMBERG 

INDICADORES 

: eu quero saber de fato, o que 

você implantou... então, se 

você puder me contar 

primeiro, o que foi o projeto... 

depois, dentro do que é o 

projeto, do que é a proposta 

original da SME, o que vc fez 

que foi orientado para você? E 

o que você não fez, por que 

você adaptou? 

 

durante os projetos nós fomos colocando esse viés das avaliações por rubricas... 

então foram vários projetos diferentes para cada ano do ciclo de alfabetização e 

em cada projeto tinha uma rubrica específica... acho que foi isso inclusive que foi 

mostrado na navegação orientada... a Jane pediu as rubricas e aí socializou esse 

uso das rubricas, né...  

 

Contextualizando 

então me conta o que é um 

projeto de alfabetização 

é um projeto, que como eu estava ligado ao laboratório de informática educativa, 

que usa as tecnologias e meios de comunicação para que esses alunos escrevam e 

leiam melhor mas numa situação real de comunicação... façam o texto na 

situação comunicativa... então naquele ano, os 2os anos estavam trabalhando 

com verbetes e curiosidades... então nós estudamos verbetes e curiosidades, eles 

elaboraram alguns verbetes e curiosidades ... foi feito todo um processo de 

levantamento de curiosidades acerca de animais... e todo esse processo ia sendo 

avaliado com base nessas rubricas.. isso no 2o ano... no 1o ano era mais voltado 

para as cantigas... então sempre assim... com um gênero textual como centro... e 

ali o trabalho de pesquisa, de ampliação de conhecimento deles e uma 

finalização com uma situação comunicativa... um CD para compartilhar, um 

vídeo para postar no youtube... algo nesse sentido...   

 

Curiosos em ação... o processo, pelos olhos do POIE... 

trabalhando os processos comunicacionais, os ajustes 

dos símbolos, para o universo das crianças 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 
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o que foi que eles trabalharam 

mesmo no 1o ano? 

: foi com parlendas...  

 

Tema 

quantas turmas foram? nas 2 escolas, 3 numa escola e 4 na outra... 7 turmas ao todo... todas de 1o ano... Perfil 

: e verbete e curiosidades do 

2o ano, quantas turmas 

foram? 

 

8 turmas nas 2 escolas 

 

Perfil 

quantos alunos em media? 

 

os 1os anos tinham em media 25 a 30 alunos... já os 2os anos, em media 32 -33 

alunos...  

 

Perfil 

como era a execução? Era a 

mesma estrutura de ações para 

ambos os projetos ou você 

tinha um processo, 

procedimentos diferentes para 

cada projeto? Conte um pouco 

por projeto, como foi o passo 

a passo de cada um deles... 

vamos começar pelo 1o ano.  

 

ema ambas tem uma estrutura geral... nas duas tem um caminhar... 1o 

problematizar e mobilizar para o projeto (seduzi-los para que comprem a 

execução do projeto)... seduzi-lo para o tema... 2o passo: apuração do que eles já 

conhecem da temática que será estudada e trabalhada... 3o passo: pesquisar, 

buscar conhecer mais sobre isso, até para ver se o que eles sabem tem realmente 

a ver com aquilo sobre o que vamos tratar... ampliar o repertorio deles e depois, 

passamos à parte da finalização do projeto... então, o que nós vamos fazer para 

apresentar em cima disso... e o que nós vamos precisar de tecnologia e de língua 

para dar conta disso... no 1o ano... eles já estudavam parlendas na sala de aula... 

mas algumas turmas, nem tinham tanto... havia diferenças de conhecimento 

sobre o tema entre as turmas do mesmo ano... então muitos cantavam cantigas e 

iam para outro tema que não eram as parlendas... por isso, nós fizemos um 

levantamento do que eles sabiam sobre parlendas, depois nós começamos a 

pesquisar no Youtube e no google algumas parlendas... e como é 1o ano... está 

começando a questão de alfabetização... quem ajudava nesse processo eram os 

alunos monitores... era como se eu tivesse um aluno monitor tutorando 2 

duplas... ficava ali ajudando as duplas a pesquisar, mostrando como deveriam 

fazer isso, lendo...  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

então os alunos trabalhavam 

em duplas? 

: isso trabalhavam em duplas... feito essa parte de ampliar o repertorio... e à 

medida que eles iam lendo... aí tinham as parlendas que eles conheciam... e as 

parlendas que eles não conheciam e que foram aprendendo, foram pedindo para a 

professora contar... eu mesmo cantando e arranjando algum vídeo e tudo mais... 

ai fomos para a parte da finalização que era construir um CD... montar o CD... 

então na montagem do CD, nós vamos para o conehciemnto especifico da 

informática, que era mexer no audacity... então brincamos, mexemos no 

audacity, até eles se organizarem como que iriam apresentar...então em ambas as 

escolas, eles se organizaram de modo a montar um jogral, por exemplo... cada 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 
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um cantando uma parte da parlenda para a gente gravar... outras duplas, não... as 

duplas cantavam juntos... outros se agruparam... então eram duplas e juntaram 6 

alunos para dividir melhor o texto escolhido... então cada um deu um 

encaminhamento para esse produto final do CD... e no final com CD pronto, nós 

apresentamos o CD na reunião de pais e eles levaram para casa... 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

qual o papel dos registros na 

plataforma, par a que você 

utilizou a plataforma 

então... antigamente, eu usava o TQ... ele tinha um aspecto mais infantil...mais 

adequado para as crianças... eu achava ele melhor... com essas crianças, eu não 

usei muito o edmodo... por problemas de conexão na escola... a conexão era 

muito ruim... ficava rodando e parava de carregar... demorava para carregar o 

edmodo e acabava bloqueando... então muita coisa a gente fez ou coletivo, na 

questão de levantamento de hipóteses... e nessa validação de hipóteses... e na 

questão das rubricas, nós fizemos na época a votação nas rubricas... então, eu 

apresentei as rubricas... aí fomos entendendo juntos o que era cada passo, 

dividindo esses passos, o que representava cada nível da rubrica, e aí eles iam 

vendo e os monitores que avaliavam... eles vinham, se posicionavam, ou seja, 

eles apresentavam em que nível eles estavam da rubrica e o monitor ia anotando 

para mim... então embora fosse uma parte de tecnologia, eu fiz sem tecnologia 

por conta da internet... ou da falta de internet... 

 

  

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

 

você diz que trabalhou em 

coletivo as hipóteses e depois 

classificou... detalhe um 

pouco o que foi trabalhar 

essas rubricas... como você 

fez para detalhar os critérios 

da rubrica da atividade para 

eles, como foi a explicação 

para eles entenderem? Foi 

mais expositiva, mais 

participativa, você levou as 

rubricas prontas ou semi-

prontas e eles finalizaram? 

então noc aso dos 1os e 2os, eu levei elas semi prontas e eu apresentei duma 

primeria versão contando aquela velha estória que estou em determinado lugar e 

quero chegar lá no shopping... e para chegar no shopping eu passo por alguns 

pontos de ônibus... e ai cada pare da rubrica, daquele texto, mostra que parte do 

caminho para o shopping eu estou... se estou mais perto do shopping ou se estou 

mais distante do shopping...  

 

Iniciando com as rubricas semi prontas. 
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Como foi esse processo?  

eu gostei da analogia em tese foi isso... eu fui explicando para eles... e a medida que eu identificava 

uma ou outra dificuldade deles de entendimento da rubrica, aí eu fazia uma ou 

outra alteração... mas uma ou outra alteração que não dizia respeito à linguagem 

em si, pois a linguagem a gente foi dando um patamar acima... então fomos 

traduzindo mais ou menos o que eles falavam em uma outra linguagem, uma 

linguagem mais apropriada para eles, mas numa linguagem um pouco mais 

avançada para eles... até para não ficar só na linguagem básica que eles tem... 

para darmos um upgrade para eles... feito isso eles entenderam a logica de 

funcionamento da rubrica e na hora das avaliações por rubrica, eu e os monitores 

íamos explciando cada etapa de cada critério para eles indicarem como eles 

estavam... então por exemplo, olha, vocês tiveram que utilizar o programinha 

para gravar a voz... então vamos lá... no critério sobre o programa de gravar a 

voz, você acha que você está assim, assim, assim ou assim? Então eles iam 

dando as opções para as duplas e as duplas iam indicando o nível onde se 

encaixavam num determinado critério...  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

quero retomar um pouco esse 

aspecto de negociações das 

rubricas porque essas trocas 

me interessam observar 

melhor... o processo 

comunicacional... como foi 

isso? As crianças foram se 

manifestando, elas gostaram? 

Como foi a sua intervenção 

para que elas se 

manifestassem e 

apresentassem sugestões? 

Como foi faze-las 

participarem e intervirem? 

 

então assim, a primeira coisa que eu contrastei ao conversar com eles sobre 

rubrica foi como se dava a avaliação em sala de aula... então, e muitos deles 

foram falando... então a professora dava certo ou errado... acertava, errava, tinha 

nota, tinha P, tinha S, tinha NS... e aí eu fui colocando para eles na questão da 

informática... que nós faríamos de um outro jeito uma vez que na informática 

nem tinha uma nota, um critério obrigatório de avaliação ... então nesse outro 

jeito, eles ficaram meio assim... olhando, meio na expectativa... ao conversar 

com eles sobre essa questão das rubricas... dos pontos de ônibus...  e explicando 

assim que cada etapa eu dava um nome diferente... depois eu vou resgatar as 

rubricas para ver esses nomes, esses títulos de níveis... um nome mais lúdico, 

então eles começaram a gostar... então numa primeira etapa... eles ficavam muito 

assim na questão do nome... eu lembro, por exemplo... que o dos verbetes de 

animais, eram nomes de animais... e os verbetes tinham a ver com a velocidade... 

então ia desde animais lentos até animais rápidos... e ai eles ficavam muito na 

questão do animal... que animal eles queriam ser... e aos poucos eles foram 

entendendo que o foco não era o animal... que o foco era o estágio que eles 

estavam...  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 
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4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

: isso durante a execução? : isso… isso foi durante a execução do projeto... e depois na finalização... então... 

foi muita conversa, eles foram sinalizando, colocando algumas pistas que vão 

elucidando para os outros... foi mais nesse sentido... 

 

essa pistas seriam as 

negociações para as rubricas 

ainda ou já a atividade em si? 

 

essas pistas seriam até assim... às vezes, uma palavra que eu explico de um 

jeito... e o outro aluno que entendeu fala de um outro jeito a mesma coisa, de 

forma que os pares entendam melhor aquilo que eu estou colocando...  

 

 

  

 

então as próprias… qual é a 

idade dos alunos? Eles estão 

no 1º e 2º ano... então 

: 6 – 7 anos para os 1os. e 7-8 anos para os 2os. 

 

Perfil 

então você está falando de 

crianças mesmo...  

isso mesmo… são os pequenos...  

 

 

então … com isso, você 

colocava as coisas e as 

crianças iam traduzindo para 

os colegas? 

:  isso… o fulano não entendeu direito o que era... ainda estava pensando no 

animal... o colega... “não, não é para falar o animal que você gosta... se você for 

animal rápido, quer dizer que você está bom”... “ah então eu quero ser animal 

rápido”... “não, mas você não pode porque você ainda não sabe fazer isso e 

isso...” então... ao contrário do que alguns imaginam, as crianças tinham sim 

entendimento...  

 

A reflexão na autoavaliação, com seus pares: a riqueza 

do processo, quando o professor faz a gestão da 

comunicação. 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 
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Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

ahnn... isso no processo de 

autoavaliação então... então 

eles  

: isso no processo de autoavaliação... para compreender as rubricas, para 

poderem se autoavaliar... 

 

mas ai tinha então tanto a 

autoavaliação como a 

avaliação entre pares, porque 

o par ajudava ele a entender e 

aí ele se colocar , se 

identificar no nível? É isso?  

: exato… e o interessante... o foco era a autoavaliação mesmo... a avaliação entre 

pares aparecia, na verdade, de maneira informal... quando o aluno se colocava, se 

classificava num nível no qual ele ainda não estava... e como ele estava fazendo 

isso na frente do colega de dupla dele, esse colega acabava interferindo e 

falando, porque ele sabe, foi ele quem desenvolveu a atividade com ele... “essa 

parte eu que precisei te ajudar... então como você diz que fez sozinho? Não fez 

não”... 

 

então eles esram censores 

deles próprios? 

: isso... 

  

 

uma experiência bem 

interessante... essa negociação 

das rubrica,s quanto tempo, 

levou para vocês definirem as 

rubricas? 

olha... pensando que o projeto teve uns 4 a 5 meses... nós levamos de 1,5 a 2 

meses para desenvolve-las... na verdade foi de 5 a 6 semanas... uma aula por 

semana, aulas de 45 minutos cada... 

 

 

então levou de 5 a 6aulas para 

essa definição final, para 

validarem e iniciarem a 

atividade? 

 

na verdade, o projeto já estava caminhando em paralelo, nós fomos definindo e 

ajustando as rubricas ao longo do inicio do processo que já havia iniciado... foi 

meio que tudo ao mesmo tempo... o projeto está caminhando... em alguns 

momentos a gente parava aquela aula do projeto para falar de rubrica... deixava 

de trabalhar no projeto para trabalhar um pouco mais a rubrica... então quando a 

rubrica ficou pronta, as coisas, os níveis já estavam assimilados por eles... e aí 

também é óbvio, né: contei com o apoio dos alunos mais velhos para poder 

ajudar nessa questão de voltar a leitura para entender novamente a rubrica... para 

as crianças irem se avaliando...  

 

Quando e como ajustar as rubricas 
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então... você disse que teve de 

4 a 5 meses até chegar no 

produto final , que foi o CD, 

que foi distribuído aos pais... 

quando você fala que 

contextualizou um pouco... 

até para saber o que e quanto 

os alunos conheciam dos dois 

temas trabalhados, para o 1º e 

2º ano, e até para você 

trabalhar no sentido de 

alinhar, para eles ficarem na 

mesma página, vamos dizer 

assim, como foi esse trabalho 

de alinhamento? Você gerava 

reflexão como? Você chegou 

a usar as rotinas de 

pensamento que o Cesar fazia 

ou não? 

eu não cheguei a usar as rotinas de pensamento... para contextualizar esse 

conteúdo, esses temas... primeiro, eu usava muito o levantamento de 

conhecimento prévio deles sobre o tema... usava muito a questão que eu sabia 

que esses temas, de alguma forma já estava sendo trabalhado em todas as 

turmas... eu sabia que eles tinham pelo menos um conhecimento mínimo, sabia 

que não vinham totalmente “vazios”... eles já traziam alguma coisa para 

compor... e aí o trabalho foi mais de ampliação desse repertório... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

quem te ajudou nesse 

processo: foi a professora de 

português ou o que? Você fez 

sozinho? 

 

ahnn... essa parte eu fiz sozinho... quem me ajudou mesmo nessa parte de 

ampliação de repertório deles foram os próprios alunos monitores nas pesquisas 

que eles fizeram junto com as crianças...  

 

  

 

foi você quem teve a ideia de 

trabalhar esses temas? 

sim, porque eu já sabia que fazia parte do currículo deles 

 

 

mas então não foi algo que os 

professores tenham pedido 

para você trabalhar, 

especificamente? 

não  

existe essa conversa com os 

professores das disciplinas? 

 

: depende... teve m 2013, ... pérai... em 2010 uma das professoras veio com essa 

conversa e a gente trabalhou junto, né... as vezes era só ele, as vezes era só eu, e 

as vezes era compartilhado na informática... e aí a gente organizou e fez junto... 

inclusive era o mesmo tema... que foi o tema parlendas, do 1º ano... outras vezes, 

não... então depende muito do regente da sala...  

 

 

quero esmiuçar um pouco 

mais essa parte... como é que 

vocês faz as colocações para a 

:com a turma do 1º ano que o produto final que eu tinha em mete era ao final 

gravar um CD, o que foi que eu falei para eles.... falei o seguinte... “nos vamos 

estudar parlendas... vocês já ouviram falar sobre parlendas? “ ai eles começam a 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 
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crianças... como é que você 

começa a trabalhar um tema, 

como você começa uma 

atividade de projeto? Como é 

que você faz a garotada 

participar, a querer se 

interessar? 

 

contar desde o que são as lendas... os que tiveram menos contato... até alguém 

começar a cantar um ou outra musica... e aí quando eu vejo que alguém consegue 

conhecer a música... ou então eu vou induzindo para isso... o que eu faço... eu 

chamo um grupo e falo: então vamos cantar essa música.. do sorvete coloré.... 

agora vamos cantar essa música aqui, que era uma música para pular corda.... e 

ia contextualizando e esmiuçando com eles... para que eu canto essa músicas? Eu 

canto essa musica para alguém ouvir e ficar emocionado, porque essa música é 

muito bonita? Para que eu canto isso? E aí eles começam a dar sugestões... um 

fala daqui o outro fala dali... e acaba saindo de alguém que a música é para 

brincar... então é uma música para eu começar uma brincadeira, para eu pular 

corda, música para eu fazer roda e ficar batendo na mão... e aí eu lanço uma 

ideia, que é a seguinte... “e se a gente fizesse um CD, igual aqueles de cantor 

famoso, que toca no rádio, vai tocar no rádio de vocês, vocês vão ficar todos 

famosos e fizessem um CD com essas músicas, com essas parlendas?” aí eles já 

se animam porque vai fazer um CD, vai ficar famoso, vai tocar no rádio... “mas 

para fazer isso, nós temos que ver... será que a gente já tem 10 música? 20 

músicas? Será que temos música suficiente para montar um CD?” e aí eles se 

deparam que não tem tudo isso de música, de parlenda para começar... porque às 

vezes eles começam a cantar uma cantiga e logo vão dizendo... “ahn... então, 

esse não é”... “não é esse tipo de música que vai no nosso CD”... então quando 

eles percebem eu eles precisam conhecer, saber mais músicas desse tipo, aí a 

dinâmica já vai meio que no automático... eles vão procruar saber mais 

músicas... eles começam a procurar mais músicas... e fica esse convite... é a a 

necessidade de nós conhecermos mais músicas para poder colocar no nosso CD 

 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

: quando eles começavam 

com esse processo de falar, 

“olha essa música aqui”... 

quem é que falava se estava 

certa ou errada... era você ou 

eram os próprios colegas? 

 

não, aí era eu que falava porque uma das coisas que eu observo é que mesmo os 

professores lá de primeiro ano, eles tem dificuldade de compreender a diferença 

entre parlenda e cantiga... então... vários deles classificam tudo da mesma 

forma... e no currículo deles, pelo menos ate então da prefeitura, trabalha-se o 

gênero parlendas no primeiro ano, e cantigas no segundo ano... então, assim, eu 

ficava muito preocupado em já de uma maneira mais lúdica e didática, que eles 

já compreendessem, que não ficasse nada assim profético, de eu ficar falando e 

eles ouvindo... mas principalmente que eles entendessem a diferença entre os 

dois... então quando vinha uma cantiga, eu colocava um grupinho e falava... 

“então vamos brincar dessa cantiga, vem cá que eu vou ensinar como brinca”... 

então geralmente cantiga você tem... mãos dadas, vai dando a volta, sempre a 

roda em movimento, um abaixa... então é uma coisa mais estática... sempre ali 

no conjunto da roda... já na parlenda, temos mais opções de disposição dos 

participantes... até quando faz a roda, temos um batendo na mão do outro... 
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pulando, descendo, nã nã nã... quando é para pular corda, está pulando corda... 

quando é cantiga para começar uma brincadeira, já é outra estória... aí eles 

começaram a perceber a diferença da parlenda para a cantiga... então, depois 

dessa dramatização que a gente pergunta... “Então, é a mesma coisa?” ... “ahn, 

então, não é”... então a que nós vamos cantar este ano é esta daqui... e como 

tinha um currículo da informática, já que eu dava aula do primeiro até o nono 

ano... então eu deixava para o segundo ano, um trabalho similar a esse com 

relação a cantigas...  

 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

então, primeiro você brincava 

com as crianças e ia 

dramatizando para poder 

chamar a atenção... então você 

ia fazendo uma aproximação 

da teoria com a prática, e 

mostrando para eles o que era 

o que? 

: isso porque você só ficar lá cantando e vai para o CD, não é para isso que serve 

a parlenda, né... a parlenda não serve só para ir par ao CD ficar ouvindo...  ela 

serve para brincar...  

 

 

e aí você ia estimulando isso 

para eles, ia fazendo até eles 

começarem a ter essa 

consciência para aí então 

poder fixar melhor o tema 

: isso... e quando a gente começava a brincar com parlendas e quando eles 

entendiam o que era uma parlenda, eles começavam a trazer outras, que fazem 

parte do universo deles, que outras vezes eles até brincavam em casa ou na 

escola e nem sabiam o que era...  

 

 

então, eles começavam a 

brincar e você ia fazendo as 

intervenções para eles 

perceberem o que era o quê... 

e tudo mais... e depois eles 

passaram a ser mais proativos, 

no sentido de trazer exemplos 

ou você que estimulou 

também? 

 

foram as duas opções... aquele que queria, trazia um exemplo e aí eu elogiava 

ele, colocava, olha que legal que ele trouxe mais um exemplo, ... se alguém tiver 

mais, pode trazer também... eu orientava alguns para olhar no caderno de apoio, 

que era o que eles usavam na sala de aula com o professor, porque lá tinha mais 

exemplos... e também a pesquisa na internet... e aí parlenda é muito difícil de 

você encontrar cantada, por exemplo, no Youtube... então, muitos alunos 

monitores achavam as parlendas mesmo por escrito, com imagens... então era 

nas imagens... ai o aluno monitor começava a pesquisar... às vezes, nem o aluno 

monitor conhecia a parlenda... então ai gente cantava como seria aquilo... como 

que brincava... começava a criar sentidos para e com eles... e aí a ideia era a 

seguinte... o aluno do primeiro ano, por exemplo, ele não estava ali propriamente 

“pesquisando”... mas ele estava vivenciando aquilo, o monitor desenvolvia a 

pesquisa conversando com ele, mostrando como que a gente faz para pesquisar, 

como que ele buscava e via as coisas, selecionava minimamente na internet... 

isso vai dando subsídios para ele, para quando chegar no segundo ano, quando eu 

fizer um trabalho similar com cantigas, ele já  terá alguns elementos melhor 

constituídos que servirão de referência para ele...  
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4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

a rubrica, vocês iam 

lembrando delas durante o 

processo, ou vocês só 

recuperaram a rubrica no final 

da atividade? 

então, uma vez constituída a rubrica... porque assim, o projeto ... na verdade eu 

sempre digo que eu nunca consigo fazer aquilo que o Cesar dizia de fazer a 

rubrica antes... acaba começando o trabalho para depois ir montando a rubrica... 

então, assim, uma vez montada a rubrica, em alguns momentos a gente parava, 

nem que fosse para nesse momento, que poderia ser um momento intermediário, 

para não ficar toda hora registrando... mas fazíamos uma pausa pelo menos para 

lermos e destacar “o ponto de ônibus que a gente precisa chegar”... e olha o que 

vocês estão fazendo... vocês acham que estão perto desse ponto? Vocês estão 

longe desse ponto? 

 

 

: e quem fazia esses breves 

verificações e intervenções: 

era você ou era o aluno 

monitor junto com eles, ou 

eram os dois? 

Essa intervenção geral de ficar lembrando onde eles tinham que chegar era eu... 

aqui era mais uma reflexão... e quando era o apontamento, quando era mesmo a 

autoavaliação, aí o aluno monitor ajudava... 

 

 

aí ele ia ouvindo cada um? os 

alunos monitores te ajudavam 

nesse sentido, de uns ouvirem 

alguns grupos e outros 

ouviam outros grupos?  

isso nós dividíamos o grupo e íamos ouvindo as autoavaliações, de dupla em 

dupla...  

 

 

você falou... quantos alunos 

monitores te ajudaram? 

no ano passado eu tinha uns 5 a 6 alunos monitores...  

 

 

nas 2 escolas, para os 2 anos, 

eram os mesmos alunos 

monitores? 

 

não ... eram alunos da própria escola...  

 

 

o que eu quis dizer é... o aluno 

monitor atendia com vocês 

todas as turmas? Ou ele 

mudava conforme a serie com 

quem você estava 

trabalhando? 

 

: ahn... entendi... eles atendiam todos as series comigo...  

então quantos em cada 

escola? 

 

foram 6 alunos em uma escola e 6 alunos em outra escola... 

eu atendia por bloco... então atendia primeiro ano de manhã e tarde... esses dias 

que eu tinha muitas crianças pequenas, eram os dias que eu mobilizava mais 
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alunos monitores para estarem comigo, me dando apoio em atividade com eles... 

porque eu sabia que precisaria desse apoio...  

 

você falou que não fez o 

registro, né?... e quando você 

fez na navegação orientada, 

porque eu não participei dessa 

navegação... depois eu vou 

recuperar essa navegação...  

então, no edmodo, com o 1º e 2º ano eu não fiz registro... eu tinha feito no TQ 

antes... no edmodo eu não fiz... então trabalho ficou bem fora da proposta do 

Cesar... até porque foi um ano bem complicado por causa da falta de acesso à 

internet... isso no ano passado... por conta do plano A, B e C... eu fiquei 

aplicando o plano E direto... porque sempre tinha algum problema com relação à 

internet...  

 

Os problemas de infraestrutura 

outros projetos, com a Cris... 

explicando... como você fazia 

os feedback? Eram essa 

intervenções suas? Os alunos 

monitores também davam  

feedback? Ou você ia 

explicando e lembrava da 

questão da rubrica 

isso… isso durante o processo... e ai quando tinha aquele momento de avaliação 

com base na rubrica, em determinados momentos, que aí era para sentar e eu 

registrar mesmo, não era apenas uma reflexão para resgate... o que acontecia... 

eles vinham, eu já tinha me organizado com os monitores... deixávamos todos 

fazendo uma atividade  autônoma, diferente, que não tinha relação com esse 

projeto maior... e íamos chamando as duplas... e nesse momento, nós 

retomávamos com eles a rubrica, onde que cada ume stava... então um falava... 

ah eu estou aqui... e nós respondíamos... ah, tá... você acha que estaá aqui... então 

vamos lá, vamos fazer o check lista... você fez isso, fez isso, fez aquilo, você já 

consegue fazer esta parte? ... ahn, isso eu não consegui... ahn... então eu acho que 

não sou esse ... sou um pouco menos... um pouco mais para trás... ou não... ahn 

eu consigo fazer isso sozinho... então às vezes ele até se colocava como menos e 

era para mais... então eles diziam assim... era muito no dialogico, de 2 em 2... 
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2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 
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3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

então era o aluno monitor e os 

dois... ou você e os dois... ou 

vocês 4? 

na verdade éramos todos juntos... como eram 6 monitores mais eu... então numa 

rodada a gente atnedia 14 crianças... 7 duplas... que iam vindo de 2 em 2, para 

serem atendidos por cada um da nossa equipe... só que eram atendimentos 

demorados por isso... porque a gente verificava com eles se tinham feito tudo o 

que o nível no qual se encaixaram dizia... tínhamos que ler com eles, conversar 

com eles... para verificar mesmo em que parte estavam, até onde tinham 

conseguido chegar...  

 

 

o atendimento demorado que : olha, eu acho que mais ou menos uns 15 mintuos por grupo, conversando com  
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vcoê fala, era de quanto 

tempo, em media? 

 

eles...  

 

: e sempre aquela coisa de 

um... quando vc fala 

dialógico... de um ouvindo o 

outro, dando resposta, 

questionando e você percebia 

que mesmo nessa idade que 

eles refletiam minimamente 

sobre isso... 

: isso… isso eles conseguiam pensar bem... é o que eu falo... às vezes eles ate se 

julgavam menos do que eles estavam ... e daí conversando... vcoê consegue fazer 

isso? Já, eu consigo... consegue fazer aquilo... faço também... você sabe qual o 

desenho que eu encontro para gravar? Sei... ahn... então você acha que vco~e 

ainda está aqui, se você já sabe tudo isso? 

 

 

em relação ao feedback e em 

relação a autoavaliação, você 

acha que isso ajuda nesse 

processo de organizar essa 

gestão da comunicação? 

 

eu acho que ajuda, sim... eu entendo a avaliação formativa como registros de um 

processo ... então eu acho que você tendo esse registros de processo... e ai tem a 

avaliação por rubrica como uma delas, você m mais elementos para voltar e 

observar como aquilo como foi que evoluiu, você tem clareza, se está no 

caminho certo, se poderia mexer de outro jeito... então quando o aluno me 

responde que está num nível, eu já anotei e guardei... eu guardei par aque em 

outro momento eu resgate e me lembre de onde ele estava no inicio ... eu posso 

ver isso e lembrar com cuidado... olhar e refletir... será que estou sendo claro... 

ou será que estou sendo claro só para mim? 

 

O entendimento do POIE, da avaliação formativa 

então o proprio uso da rubrica 

começou a fazer você ficar 

mais atento ao seu processo 

comunicacional com os 

alunos? 

 

: isso... porque até então a gente dava uma atividade qualquer, com alguma 

avaliação, mas eu não encarava muito com muita dialogicidade... era tarefa... 

faziam, eu recolhia... analisava... sem conversa alguma com os alunos... estava 

ali no papel... era só o que eu analisava... e à medida que fui adotando e fazendo 

a rubrica... fui conversando com os alunos sobre isso... aí você começa a criar 

esse habito de conversar com os alunos... de ouvir os alunos... então ás vezes até 

assim... numa avaliação de matemática, eles vão lá e fazem... resolvam uma 

situação problema e me tragam a resposta que vou olhar que está errado... 

naquele momento da prova mesmo, eu peço... ahn encosta aqui do meu lado... 

me conta o que você fez aqui... ah, eu fiz isso isso isso isso isso... fui por aqui... 

então eu começo a entender o pensamento dele, do raciocínio dele... coisa que 

até um tempo atrás eu não dava valor... porque eu julgava apenas o que estava 

escrito ali, como certo ou errado... e as vezes a resposta parece muito absurda, 

muito errada, mas se eu paro para olhar, se eu peço para contar o que ele pensou, 

que ele foi tentando escrever ali, vai me dando mais clareza... e é aí que eu faço a 

intervenção... ahn.. você pensou isso, mas e isso aqui que você pensou? Por que 

você foi por esse caminho? Escreve ai, me explica... pode escrever mesmo, 

explicando... conta para mim o que você pensou porque aqui não está claro... 
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então eu começo a apurar isso... ai eu começo a perceber que boa parte do 

raciocínio estava correta mas se não conversasse estaria tudo errado...  

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

ou seja, você tem que ter uma 

boa comunicação para ser 

professor? Aquilo que PF 

falava que educar é 

comunicar...  

 

é isso... e eu acho que cada vez mais força muito esse enfoque nas falas da 

avaliação formativa...na formação continuada eles reforçam sempre: nós temos 

que dar ouvidos e voz aos alunos... temos que dar mais ouvidos aos alunos... 

temos que falar menos e temos que ouvir mais o que eles tem par anos dizer em 

sala de aula 

 

 

 

você teve muita dificuldade 

para fazer esse processo, de 

sair desse modelo mais 

bancário, para um modelo 

mais dialógico? Como foi ou 

esta sendo esse processo para 

você 

então, acho que tranquilo nunca é... porque a gente já vem com algumas coisas 

sedimentadas, querendo ou não... em alguns momentos a gente avança, em 

outras recuamos um pouco... eu sempre acho que estou o bam bam bam... aí eu 

ouço um pouco o Cesar e acabo achando que tenho que voltar para o nível 0 de 

novo... eu acho que é esse o processo... a medida que a gente toma consciência 

do quanto estamos inacabados, mais a gente se permite se abrir para o outro, 

procurando melhorar... então acho que sair daquele modelo que só corrige certo e 

errado e migrar para esta nova proposta que no meio da prova, você começa a 

problematizar, perguntar... nem parece que é uma prova, né?...fica mais 

dialogando em cima de algo, conversando sobre uma reflexão, um pensamento, e 

dando qualidade para aquilo, ... eu acho que não é um processo tranquilo... eu 

acho que é um processo em que você dá 3 passos para a frente e 1 para tras... e 

isso você tem que entender como normal, e que  o seu foco é a construção, é 

caminhar para a frente... em busca do horizonte... e acho que inclusive, não é 

fácil porque você está num meio ... eu não estou falando aqui de um meio 

acadêmico, das teorias, que me dão subsídios...  mas um meio pratico, do dia a 

dia, que isso considera facilitar a vida do aluno, eles considera você estar dando 

respostas e eles não percebem que você não está dando resposta, mas que está 

problematizando e fazendo eles pensarem sobre o tema em estudo , permitindo 

que ele visualize o que ele já sabe e que construa a partir dali... e que visualize e 

perceba o que ele ainda precisa aprender e ir atrás...  

  

Fazer a reflexão contínua é papel do educomunicador! 
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4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

você acha, então que com a 

avaliação somativa, ele não 

consegue ter essa dimensão e 

com a avaliação formativa, 

quando ele tem mais 

comunicação, em que o 

próprio processo 

eu acho que sim porque na somativa, o que me interessa são apenas alguns 

pontos... eu sou 10, parece que eu sei tudo... e de repente eu simplesmente 

decorei tudo... ou é algo que eu gosto e me identifiquei... eu somei 1 e parece que 

eu não sei nada... mas de repente eu não estava bem, estava nervoso ou aquele 

ponto realmente não ficou muito claro para mim... e muitas vezes nessa 

avaliação somativa, muito embora pega, volta retoma, muitas vezes você só quer 

ir para frente no conteúdo e o aluno que se vire para aprender... você quer o 1, 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 
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comunicativo estimula mais o 

processo reflexivo, de 

pensamento critico? 

vai para o 2... e num processo com essa abordagem fica muito visível o que eu 

preciso melhorar... porque vai... eu tirei 7... mas o que eu precisava para tirar 10? 

Era só acertar essas 3 perguntas... será que avaliar conhecimento se resume a 

acertar ou errar questões cujas repostas podem ser decoradas? Por que eu 

precisava de mais conhecimento ali? Qual a diferença de um 8 para um 9? Que 

as vezes é a diferença do S para o P... então quando vamos para essa abordagem 

mais formativa... e isso é o que estou tentando melhorar na questão das 

rubricas... que é me antecipar desde o inicio sobre o que eu faço... eu deixo claro 

ali na mesa ... e aí vai da maturidade da turma... estamos falando de um 1º ano 

mas às vezes ele é bem coerente e maduro para algumas conversas, leva a serio a 

aprendizagem... mesmo na formação das rubricas e no entendimento delas... 

então quando eu deixo claro desde o inicio qual o caminho,  o que eu pretendo 

naquele caminho... e eu ouço eles... “ahnn, professor, de repente é melhor 

encurtar esse caminho...ou pode deixar um pouco mais longo, porque é melhor” 

... dependendo do que eles acham que é importante eles saberem... e aí eu fecho 

um texto coletivo de rubrica da turma... pronto... fica ali claro desde o começo o 

que eu espero deles... em termos de ações... e eles entendem o que podem 

melhorar ali... então só para exemplificar um pouco... 

Este ano com o 4º ano, a gente estava trabalhando a questão de leitura para eles 

lerem para ENEM... ai eles começaram a leitura e dali a pouco eles inventaram 

que eles queriam fazer uma dramatização de alguns dos textos... não era um 

teatro, mas era uma dramatização dessa leitura... e aí fizemos 2 -3 ensaios... 

desses 2 – 3 ensaios, eles começaram no coletivo, a gente foi tendo essa 

discussão e montando junto... nós acabamos montando assim uma rubrica 

conjunta do que é uma bora apresentação... então tinham lá 10 itens que quanto 

mais eu me aproximasse desses 10itens, era o sinal de que minha apresentação 

estaria boa... e eles começaram a se avaliar entre si... um grupo foi avaliando o 

outro grupo... então esse processo ficou claro para eles... eles passaram a ter 

noção  do que eles realmente aprenderam... eles tem noção do que ficou 

faltando... e eles viram em outro grupos que aquilo que faltou eles fazerem é 

viável de ser feito... e que então essa apresentação do outro sinalizou para eles o 

que precisam fazer para conseguir viabilizar o que não conseguiram...  
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4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

mais uma pergunta... como foi 

esse processo... você acha que 

com esse processo mais 

comunicativo , mais de troca 

eu acho que eles participam mais porque quando eu falo assim... hoje é dia de 

avaliação... e a avaliação é a rubrica... isso quebra um pouco aquela questão da 

formalidade, do medo de ir bem ou ir mal... e vira algo como uma 

conscientização... o que eu sei até o momento e o que mais eu preciso trabalhar 
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dialógica, os alunos passaram 

a participar mais, com mais 

entusiasmo ou é a mesma 

coisa? E por que? 

para melhorar / aumentar meu conhecimento... então fica uma coisa mais 

“informal”... mais tranquilo de falar... fica mais fácil de um compreender o 

outro... e isso te dá segurança para trabalhar... então eles tem essa segurança de 

trabalhar... muitas vezes eles entravam na informática e eu nem precisava falar 

em termos de retomar o que era para fazer... eles já iam lá e continuavam...  

 

ao contrario de antes, que 

você precisava sempre estar 

orientando 

sempre orientando, acompanhando, fiscalizando, chamando a atenção para focar 

na atividade... sem ficar brincando... então eles já sabem o que é esperado deles, 

eles já tem consciência e foi algo acordado com eles... então eles se empenham e 

se dedicam 

 

 

e vc não tinha tanto problema 

inclusive com disciplina 

porque eles estavam mais 

focados com a realização da 

tarefa. 

: ahn não... eles tinham tanta coisa para fazer que não dava tempo de 

indisciplina... 

  

 

coisa que não acontecia antes 

 

  

quando eels começam a 

responder e a medida que eles 

vao participando, como você 

dá o feedback? Como são as 

suas intervenções? 

 

a medida que eles vão respondendo... sempre a maior problematização que eu 

vou traçando com eles é assim...  muitas vezes, eles colocam uma resposta que é 

muito curta que falta informação... então eu não só convido eles a lerem de novo, 

como eu leio para eles... porque é aquela coisa... às vezes eles leem e acham que 

está tudo muito claro... então eu falo ali no tom da resposta que eles 

apresentaram... e a partir dai eu começo a fazer perguntas... quando eu pergunto 

se deu para entender, eles respondem... ahn deu... então me explica aqui onde 

que está tal coisa... que eu não consegui entender... você falou mas aqui na sua 

explicação eu não entendi... então explique para mim... tem outra pessoa que vai 

assistir isso e ela também em que entender... então eles começam a criar 

feedbacks na questão da organização pessoal no fim dessa comunicação, de te 

mais cuidado nessa escrita, na forma como apresentam suas justificativas e 

explicações... eles se preocupam muito com a questão ortográfica mas não se 

preocupam com a questão de deixar claro para o outro o que está sendo escrito 

ali...   

 

 

  

 

 

 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 
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4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

aí eles começam a rever o 

próprio processo de 

pensamento deles… 

e como é um trabalho em grupo, sempre tem aquele lá... é um trabalho em grupo 

mas está usando um computador, está usando 2 computador... então é assim, 

quem está do lado, está olhando o que está acontecendo, está vendo o que o outro 

está escrevendo para dar esse parâmetro mínimo de entendimento... se está dando 

para entender ou não... 

 

esses grupos têm brigas entre 

eles? 

ahn… tem mais na questão de execução das tarefas... os maiores daõ mais 

trablaho que os menores nessa questão... é um que não tá fazendo e precisa de 

ajuda... outro que está fazendo sozinho e não está deixando eu participar... os 

problemas são mais nessa linha  a questão dos conflitos entre eles. 

 

 

 de ideias, eles se ouvem bem uns aos outros... até porque muitas vezes eles tem 

um pensamento mais comum entre eles...  

 

 

e eles fizeram algum registro 

disso? Onde foi? 

 

as pesquisas eles fizeram no word… em termos de rascunho... e depois 

montaram os vídeos... a parte do tema que escolheram, eu fiz no google drive... e 

a avaliação por rubricas, também eles fizeram no google drive...  

 

 

você não gosta dele? eu falo para o cesar que quem usou o TQ tem dificuldade de usar o edmodo... 

tenho muita dificuldade de usar... eu não sei se é uma especificidade das minhas 

escolas... ele carrega na internet... então eu estou trabalhando com todo mundo 

no edmodo... ai todo mundo entrou... dai a pouco tem 10 computadores que 

perderam a conexão... ai dos 10 que ainda tinham conexão 5 param de 

funcionar... então começa a aparecer muito ruído na aula... esse problema acaba 

virando foco e o trabalho não vai para a frente... para as crianças de fund 1 e fund 

2, precisa de um ambiente mais ludico que chame a atenção... que seja 

agradavel... por isso eu digo que sou viúva do Tq porque ele dava uma 

organização melhor e mais lúdica para esses alunos.. ele não deixa a tela cheia... 

não dá aquele impacto cheio de coisa para ler... dá para ir colocando ilustração, 

em meio a uma pergunta... tem lugar para responder... dá para deixar tudo 

organizado e de fácil localização... fica fácil dos alunos consultarem e 

localizarem... é bastante intuitivo... então eu nem estou dizendo que eles tenham 

dificuldade com o edmodo... eu estou dizendo que eu tenho...  

 

 

como é que foi a 

autoavaliação deles? 

 

foi um processo bem interessantes porque o primeiro a ser ,... ao considerarem os 

níveis, eles já começaram a querer se jogar para o alto... eu nem estou 

participando, ajudando, contribuindo tanto, mas quero ser o bam bam bam da 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 
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rubrica... eu me coloco já no nível 4...  mas quando eu tenho a dimensão que os 

outros vão te avaliar, foi ai que eles começaram a  ficar com a pulga atrás da 

orelha... ou seja, não adianta eu falar que eu sou melhor de todos, se quando eu 

for ler o nível de avaliação eles começarem a dizer que eu não fiz nada do que eu 

disse que fiz... e as outras 5 pessoas do grupo me avaliarem no nível la abaixo... 

porque na verdade você não ajudou... e ai o que eu faço... quem esta com a 

razão? Você fez tudo tudo tudo... ou o seu grupo que está te avaliando direito... 

daí eles começaram a pensar nessa perspectiva... e ai nisso como não é uma coisa 

assim que vá implicar em repetência... que tem punição... eles fazem com mais 

tranquilidade e se conscientizam sobre o que precisam realmente melhorar... 

assim a aprendizagem toma o primeiro lugar... e aí vira mesmo ferramenta de 

aprendizagem...  

 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

: então ela acaba sendo 

formativa mesmo? 

 

isso 

 

 

e de novo o processo 

comunicacional dialógico, 

interativo? 

 

sim eles tem acesso a isso, como os outros avaliaram ele... então o que ele 

precisa melhor para sair desse nível mais baixo e ir para um mais alto 

 

  

 

o registro de video foi par ao 

gdrive.. 

 

: esses do 7o eu tenho todos… 

 

 

esses da 7a serie 

 

: eram 3 turmas, cada uma com 35 alunos 

 

 

e os grupos eram de quantos grupos tinham em media uns 6 alunso por grupo 

 

 

 os de 1o e 2o são do Patarra... do 7º são do Fagundes... estão no 8º... eu não 

tenho contato com eles mas a coordenação pode intermediar.. 
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Anexo G.5: Entrevista POIE Margarete 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

MARGARETE 

INDICADORES 

Falei para a Cris... 

primeiro, porque eu 

parto do programa  POIE 

2012, de formação, que 

ela coordenou... então, 

daí eu quero perguntar 

como foi essa 

formação... como é foi 

essa experiência... como 

foi a experiência de 

trabalhar com 

protagonismo, de colocar 

rubrica, de criar a 

rubrica, como foi isso? 

 

A nossa formação com a Cris, na DRE Campo Limpo, era bimestral, não era 

mensal... era bimestral... agora é mensal... era muito agradável... sempre foi assim 

envolvida com o que faz.. e aí eu lembro que o professor Douglas, ele é da escola 

Zacharias... quando eu entrei como POIE, em 2009, eu entrei como POIE no 

Gianfrancesco... vc tem que fazer um estágio em alguma escola... a própria escola 

me indicou o Zacharias, com o Prof. Douglas... eu fui até lá, para aprender como 

ele trabalhava, como era a dinâmica numa sala de informática... e ele já 

trabalhava com o ThinkQuest, não pela prefeitura...  

a prefeitura ainda não tinha entrado com essa proposta de trabalho... ele inscreveu 

a escola onde trabalhava... e já vinha trabalhando há 2 anos como o TQ com os 

alunos... ele me mostrou... achei bacana, conversei com a coordenação da minha 

escola, perguntei se poderia fazer a inscrição da escola no TQ... tinha dados que 

tinha fornecer da escola, da direção.. então entraram em contato como diretor que 

disse tudo bem e inscrevemos a escola... quando fui numa das formações, na 

DRE, eu falei com a Cris...  eu achei tão bacana quando fui fazer o estágio com o 

Douglas esse portal do TQ... você deveria analisar melhor a possibilidade de 

passarmos a adotar oficialmente essa abordagem... em função das demandas... ela 

nunca tinha parado para analisar a fundo... eu comentei com ela, achei muito 

bacana, acho que vale a pena você olhar... ela olhou e o Douglas trouxe o Prof 

Cesar, para fazer uma demonstração... eu estava na DRE nesse dia... foi muito 

bacana... gostamos muito... foi quando começou o namoro da prefeitura para 

adotar o TQ como um das ferramentas do nosso trabalho.. ai tínhamos a formação 

...era tudo novo para todo mundo... cheguei a ler o manual...quebramos muito a 

cabeça para entendermos certos conceitos...quando entendemos a lógica do TQ, 

vimos que era muito fácil mexer com o TQ, fica muito atraente, muito colorida. 

Você tinha autonomia para modificar posições da sua atividade... um pouco 

diferente do edmodo... este é meio cara face, e fica de baixo para cima... eu 

numero, para os alunos não se perderem nas atividades..  

o TQ tem a vantagem de vc poder realmente colocar na ordem as suas 

atividades... colocar muito colorido... acho que tinha mais cara de criança... uma 

cara de criança... muito fácil de se lidar com a ferramenta... e ai nos projetos, nós 

tínhamos que fazer projetos... eu gosto muito do tema sustentabilidade...sempre 

trabalhei e continuo trabalhando com meus alunos... e na época... eu falei: vou 

desenvolver o tema sustentabilidade com os alunos... lá eu atendia 3os e 4s , 7os e 

Perfil do projeto 
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8os e achei melhor trabalhar com  7o e 8o... inscrevi todos eles, 9 turmas... e mais 

meus alunos monitores, que fizeram parte desse projetos... e ai como eu fazia? 

Aos poucos eu acrescentava as atividades, liberando a visualização para eles de 

acordo como andamento de cada sala... sempre respeitando o portal. A 

capacidade do portal... você podia só colocar 10 telas em cada atividade... por 

isso tem parte 1, parte 2, do trabalho... fomos até 18 ou 19... e aí começamos foi 

paulatinamente crescendo o trabalho, à medida que iam surgindo novas 

interações com os alunos, propostas novas, foi caminhando.. 

 

 Tanto é que a gente teve um passeio para o SESC... e numa época era falava 

sobre o meio e ai nos levamos alguns alunos para participar dessa atividade no 

SESC... depois nos trouxemos para a escola um empresário que tem uma empresa 

de entulhos lá em Osasco... então, ele recicla o entulho e depois ele faz tijolos 

com esse entulho e revende esses tijolos para a prefeitura de Osasco... a um preço 

bem mais baixo do que o de mercado...e  a prefeitura faz moradias com esses 

tijolos... nós levamos esse senhor para fazer uma palestra para que eles 

entendessem a importância da reciclagem, como isso faz parte da 

sustentabilidade... fizemos também uma entrevista na sala de informática... ai 

entrou educom, fizemos uma entrevista com ele, filmamos, foi bacana... e ele 

durou 1 semestre...  

 

A importância do tema ser trabalhado em um contexto que 

tenha correlação com os alunos e em um processo que os 

envolva também, de forma ativa e com gestão 

compartilhada. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

então foi o semestre 

todo... sei... isso dá em 

torno de quantas aulas 

ou semanas? 

de 16 a 18 

era uma aula por semana,d e 45 minus, 4 aulas por mês, começamos em agosto... 

agosto, setembro, outubro novembro... talvez a primeira semana de dez... 16 

aulas, mais ou menos, 

mais ou menos... fomos caminhando paulatinamente... eles respondiam sempre 

uma ou duas perguntas... dependendo do andamento da aula, da complexidade da 

pergunta, fizemos uma rubrica que está publicada no TQ 

  

Duração 

essa rubrica, que 

desenvolveu? Foi vc, foi 

vc, com eles, foram eles 

 

essa rubrica, a gente desenvolveu não com eles, sentando com eles... e fazendo... 

mas observando o andar do trabalho... as respostas que eles davam nas 

perguntas... então não foi desenvolvida uma rubrica de avaliação do trabalho... 

não... então ... acho que por causa da dinâmica da aula, eu não consigo sentar com 

os alunos para eles fazerem uma rubrica, para que eles pudessem realmente 

entender o que é uma rubrica...  

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

no caso especifico, da 

rubrica, então vc não 

chega a... como vc não 

tem a rubrica logo de 

início, você não chega a 

no final... mas as vezes é um pouco antes... as vezes fazemos 3 rubricas, uma no 

meio, outra no final... no final é a da avaliação mesmo...  

 

 

 

A dificuldade em estruturar a rubrica, para aplica-la no 

início do projeto. 
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apresentar, mas vc 

desenvolve a rubrica ao 

longo do processo e ai vc 

mostra para eles no 

final... 

 

 

: ela nasce mesmo do 

processo, né? Na 

verdade, ela não nasce lá 

no início para eles se 

pautarem... ela nasce ao 

longo do processo  

 

ao longo do processo... para ficar uma coisa mais natural... 

 

Apesar de parecer o contrário, há uma reflexão forte sobre 

redesenhar o processo de aprendizagem, para adotar a 

rubrica. Há uma preocupação em fazer da forma correta, 

mas nota-se uma reflexão que nasce da prática com o 

alunos. Precisa ser aprimorado, mas é um início de 

processo, aparentemente aberto à contribuição dos alunos. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 

mas eu gostei dessa sua 

proposta da rubrica... 

 

eu achei esquisito fazer no começo se eu não sei o que... quando a gente começa 

um projeto, tem uma visão do projeto... eu quero trabalhar sustentabilidade, mas 

por onde início? Sustentabilidade  é algo amplo, vou afunilar em algum lugar, 

fazer o que? Sempre tem um norte, mais ou menos até onde você chegar... só que 

para vc chegar lá no final às vezes acontecem muitas coisas... que te dão um novo 

olhar... é onde começamos a mudar o projeto por conta desse novo olhar,... por 

exemplo, estou trabalhando com eles agora a questão do desperdício de água na 

escola... é um projeto que já vem desde de 2013 e a cada ano acrescento algo 

diferente...  

 

eu te inscrevi no edmodo quando fiz o cadastro, eu já te inscrevi em projeto de 

2014, que fala sobre desperdício de agua, mas ele vem vindo por anos... no ano 

passado eu desenvolvi o mesmo projeto no scratch... foi desenvolvido por meio 

Apesar de parecer o contrário, há uma reflexão forte sobre 

redesenhar o processo de aprendizagem, para adotar a 

rubrica. Há uma preocupação em fazer da forma correta, 

mas nota-se uma reflexão que nasce da prática com o 

alunos. Precisa ser aprimorado, mas é um início de 

processo, aparentemente aberto à contribuição dos alunos. 
1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 
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do scratch a questão do desperdício de agua... este ano u continuei trabalhando 

com desperdício de agua... mas eles perceberam e a gente já colheu os frutos do 

nosso trabalho de 2013, das observações que fizemos em 2013, de que forma... 

observando as transformações que aconteceram na escola e aquilo que ainda não 

aconteceu que ainda dando trabalho, é algo problemático na escola.. só que eles 

descobriram que a escola, além de ter o problema de desperdício de agua, eles 

descobriram também o vandalismo... coisa eu eles não estavam observando... e 

tiram fotos... e comenta e tal.. e eles tiraram fotos do banheiro todo quebrado 

porque lá  tinha vazamento.. não tinha porta, entupimento e etc... então o nosso 

trabalho já deu uma modificada... a gente já começou a trabalhar o vandalismo na 

escola... então isso é muito bacana... 

 

 

 

 

 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

você agora como POIE, 

vc acha que primeiro 

essa metodologia por 

projetos, trabalhando 

temas assim, quão 

eficiente ele é? E o 

quanto esse processo de 

rubrica e de registro , o 

uso do TQ, depois do 

edmodo em sala de aula, 

auxilia nessa melhoria, 

eficiência? 

 

ele auxiliou bastante por conta do registro... sem o registro você realmente se 

perde... por exemplo quando eu olhei ali no material que você me enviou... é que 

eu não continuei naquela escola, ne... no Guarnieri.. mas o trabalho que foi feito 

de sustentabilidade, se eu tivesse continuado, na escola, eu daria continuidade, eu 

saberia exatamente o que eu fiz, saberia quais tinham sido os resultados, né... com 

o trabalho... e o que poderíamos ainda atacar em relação a essa problemática... 

nesta escola onde estou comecei em 2013 com o edmodo e fizemos sobre os 

desperdício de agua na escola e os meninos saíram fotografando todos os pontos 

da escola, cozinha... então o pessoal da cozinha permitiu que eles entrassem para 

fotografar, eles tiveram que colocar as roupas, touquinha, avental, para entrar lá 

dentro... eles acharam aquilo o máximo ... eles se sentiram muito bem, puseram a 

touquinha, avental, entraram na cozinha, tiraram as fotos... delas lavando a louça, 

legumes... e as meninas gostaram muito... depois analisaram .. se estava tendo 

desperdício... fotografaram também o sr jose com a maquininha vap varrendo a 

sujeira em vez dele pegar uma vassoura... ele não usava vassoura, usava uma 

maquininha vap para varrer ... usando a aguar como vassoura e agua indo para o 

ralo... e tudo isso foi registrado... as carteiras... foram também fotografar como 

eles limpavam a salade aula... fotografaram os baldes com agua, as meninas 

limpando as carteiras, o quanto de aguar usavam, se ficava limpo ou não... os 

corredores , torneiras inteligentes... se elas realmente eram inteligentes ou não ... 

se elas estavam desperdiçando agua... as descargas, caixa d´água... tudo que você 

possa imaginar, onde vai agua, eles foram atrás, para levantar o desperdício... 

para apurar se estava tendo ou não o desperdício de agua... e tudo isso a gente 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
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registrou... ficou um registro bem detalhado, longo... e ai a gente pode perceber a 

maquina vap não foi mais utilizada par afazer esse tipo de serviço de varredura... 

ele varre agora toda  a escola... houve uma conscientização... algumas torneiras 

do pátio das crianças, que estavam desreguladas, foram reguladas... a DRE 

forneceu par anos a conta de agua da escola e pudemos analisar com gráficos... 

está la no edmodo... o quanto a gente gastou de agua e a razão da conta ir la para 

cima por 2 meses... quer mais? 

 

quando vc faz esse tipo 

de coisa, vc chega a 

fazer uma relação, por 

exemplo, vc falou da 

conta e valores, com 

matemática, por 

exemplo? No sentido de 

uma relação 

 

a gente levou para o word, colocamos em gráficos e eles viram a porcentagem... e 

cada mês, dos gastos de agua... fizemos isso com metros cúbicos de agua.. e em 

reais... eles puderam fazer isso em gráficos ... ai fizemos também um trabalho no 

power point, colocando fotos da depredação a escola.. e a gente mostrou esse 

trabalho agora na semana passada, na reunião de pais... eles foram reunidos no 

pátio... os pais... esse power point foi mostrado, apresentei os alunos monitores, 

foram eles que fizeram todo o gráfico, logico que com a nossa orientação ... e ai 

os pais puderam perceber que a escola está do jeito que está por causa do 

vandalismos... houve uma conscientização dos pais... esta semana eu já passei 

para todas as salas... só falta amanhã terminar 3 salas... mostrei para eles o power 

point, que eles não tinham visto ainda... proque foi tudo muito rápido... as 

reuniões foram na 5ª e na 6ª... e a turma da tarde também esta sendo 

conscientizada através desse powerpoint... foi a professora da sala de leitura que 

se prontificou a passar para eles... e de um professor readaptado também... que se 

comprometeu a entrar na sala de aula e conversar com eles... e ai estamos fazendo 

um trabalho com cartazes, também feito pelos alunos monitores, para que eles 

coloquem nesses cartazes... tem os gráficos, nos cartazes... cada sala tem um 

cartaz desses,  os gráficos com a conta da agua... e eles fizeram também no word 

uma tabela com os gastos no conserto do banheiro... deu R$ 9.000... porque 

foram R$ 4.300 em janeiro para consertar o que estava estragado do não passado 

e te março até setembro, 4603, para consertar, para desentupir, que eles jogaram 

papel higiênico e também quebraram todas as portas dos banheiros... e aí como 

fazemos para conscientizar? Só mostrando mesmo... mostramos os valores e 

agora eles vaõ colocar nos cartazes, onde tem um espaço na parte de inferior dos 

cartazes... eles vão escrever no que a escola poderia , o que a escola poderia ter 

comprado com esse valor em beneficio deles, tem parque quebrado, nos 

mostramos... pichação, vidros quebrados, carteiras e cadeiras, armários... livros 

rasgados... uniformes perdidos... então ficou tudo isso na escola... agora eles vão 

colocar nos cartazes.. só que já fizemos um trabalhar prévio com eles , 

perguntando oralmente no que poderíamos ter gasto.. então muitos falaram 

assim... “poderia ter comprado uma mesa de ping-pong”... é verdade.. jogos para 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
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brincar na roa do intervalo.. ai sugeriram também televisores, parquinho, 

piscina... eles querem até uma piscina na escola... eles coloquem tudo que vocês 

puderem imaginar... depois faremos uma tabulação.. e depois dar um retorno.. 

tudo isso para que eles se conscientizem que não pode estragar a escola, que tem 

que ser um lugar bacana 

 

 

então, na verdade, os 

temas você decide? Você 

tem autonomia para 

definir isso também? 

Como isso é definido? 

 

esse tema do vandalismo surgiu no meio do projeto sobre sustentabilidade, de 

desperdício de agua... você acredita? 

 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

acredito porque isso 

então eles quiseram 

pesquisar porque eles 

identificaram 

eles identificaram na hora que forma fotografar o banheiro e tinha vazamento... o 

banheiro estava todo quebrado... então como eles estavam com a maquina 

fotográfica eles fotografaram e me trouxeram... e eu falei assim e o banheiro de 

vocês é desse jeito? Nem eu sabia que o banheiro deles era daquele jeito ... o 

banheiro de aluno fica lá embaixo... e a gente nem desce, né... para verificar... e 

até eu fiquei espantada... mas porque será? Então levantamos a polemica... 

 

 

 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

ai você permite que eles não, a gente faz assim... porque depende muito da nossa dinâmica de encontro, 1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 
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falem , que eles deem 

retorno deles... 

e quando eles montam 

assim os projetos, eles 

vão em grupos, e aí eles 

dividem as atividades 

entre eles ou é você 

quem define a divisão 

das atividades entres 

eles? 

 

né... então eu trabalho só na parte da manhã... o meu aluno monitor eu atendo 

dentro do projeto... eles ficam comigo na sala, ajudando nas aulas... e naquele 

nosso horário de projeto... é a hora que sento com eles para fazer projetos, para 

fazer com que pesquisem as atividades dos alunos... as vezes eu quero um jogo de 

alfabetização para os alunos mais novos... então eu peço para eles pesquisarem, 

testarem... depois eles me dão o retorno, se é bacana, se não é, o que eles 

acharam... então a gente trabalha assim...  e durante eu trabalho com eles 4 vezes 

por semana.. e cada dia, vai 2 ou 3... a nossa frequência é no máximo 3 porque 4 

aluninhos monitores no mesmo dia, pela minha experiência de sala, fica meio 

tumultuado... no máximo 3 ta ótimo para trabalhar na sala com aluno monitor... e 

como eles não podem se encontrar... eles escolhem o dia que podem estar 

conosco na escola... porque eles tem cursos extracurriculares, e outras 

atividades... quando reúno os alunos já pergunto  que dia que você pode... ahn, eu 

posso na 3ª, eu posso na 4ª...e ai a gente já monta os grupos de cada dia... e ai 

nesse horário que eu tenho de projeto, eu sento com aqueles aluninhos que estão 

ali e a gente estipula o que a gente vai fazer... essa questão dos cartazes, foram 

eles que deram a sugestão... como a gente vai falar com a escola que precisa 

acabar com o vandalismo... vai ser um vídeo? Vai ser o quê? Ahn poderia ser 

cartazes... é acho bacana... então tudo bem? Então tá... ai pego o material e a 

gente ve o que vai fazer e cada um faz uma parte, ne... uns digitam o conteúdo, 

outros que tem uma letra melhor, se precisar escrever o cartaz, é esse que vai 

escrever, os outros recortam, ou colam no cartaz.. depois que está tudo pronto, os 

aluninhos daquele dia são os que vão colar pela escola... vai sendo assim, 

conforme vai andando o trabalho e a disponibilidade do aluno, a gente vai 

fazendo essa atividade.. 

 

 

  

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação operacional; b. 

Participação planejadora e operacional; c. Participação decisória, 

planejadora e operacional; d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. Apontar 

outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir sobre ideias; e. 

Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para criação de 

um novo ecossistema comunicativo. 
 

: então, deixei eu 

entender um pouco essa 

dinâmica... na verdade, 

esse s trabalhos por 

projetos são trabalhos 

que vcs desenvolvem 

com os alunos 

monitores... 

 

então, depende... aquele do TQ, eu desenvolvi com os alunos monitores, mas eu 

desenvolvi com os 7os e 8os anos... tem 224 aluninhhos... que participaram do 

projeto... esses projetos do edmodo, nós temos um problema na escola... o 

edmodo não entra em todos os computadores... ao contrário do TQ, que entrava... 

 

 

 

ele demanda mais banda 

para processar. 

TQ demorava um pouquinho, mas ele entrava... vc tinha uma ferramenta eficaz 

para trabalhar com a esocla toda. O edmodo ele entra no máximo em 4 a 5 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 
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 maqun... não entra em mais nenhuma... ele trava... entendeu? Então uma 

ferramenta bacana ... eu gosto dele já me acostumei, só que ele limita... então não 

da para trabalhar com uma sala se ele não entra... principalmente na primeira 

aula... primeira aula na escola temos muita dificuldade de estudo... de entrar na 

internet, em determinados sites, não entra.. se vai pedir para visualizar um vídeo, 

tem que baixar do youtube, para que todos possam visualizar porque não dá para 

acessar o youtube em todas as maquinas... então o trabalhho fica assim bastante 

comprometido... o edmodo, eu só desenvolvo com aluno monitor... e o trabalho 

que eu passei para vc, ele foi feito também com aluno mediador ... que são os 

aluninhos que ajudam na sala de leitura... nos fizemos... um bem bolado... ai eles 

traziam as pesquisas assim mais da área de leitura e de escrita...e  os alunos 

monitores faziam o trabalho mais na área tecnologias... depois juntamos tudo... 

tanto é que eles fizeram... os aluninhos da sala de leitura fizeram sobre cordel, 

falando sobre a agua... depois eles foram e digitaram... foi muito bacana.. 

 

 

 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

 

 eles são os cartazes são todos iguais... desse trabalho... o que eles fizeram como 

aluno monitor., é assim.. nesse dia... nós  conseguimos imprimir... na 3ª feira 

precisávamos produzir o conteúdo do cartaz... então os alunos  que estão lá na 3ª 

feira, vão digitar o conteúdo que eu precisamos que seja digitado e impresso... se 

por um acaso, eles não terminaram, o da 4ª feira vão lá e terminam o trabalho... 

Muitas vezes, para viabilizar o projeto, abandona-se as 

tecnologias digitais e opta-se pelo mais simples e viável.  
 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da comunicação; c. Uso 

dos recursos da informação para a produção cultural. 

 

eu quero ver, até proque 

o jornal mural é uma 

coisa que inclusive a 

gente trabalha muito ...  

 

é a mesma coisa,,, jornal mural vamos fazendo as pesquisas... então eles 

levantavam os assuntos... esporte saúde... eu sento com eles e conversamos sobre 

o que eles querem pesquisar para publicar... ai a gente faz o registro... quem 

gostaria de trabalhar com este tema... vc fica responsabel pelo esporte, saúde 

beleza culinária... e eles vão fazendo pesquisando.. e no dia que está tudo pronto 

a gente monta o jornal mural lá embaixo... via trocando as notícias... é um 

trabalho bem interativo...  

 

 

 

quanto tempo fica o 

aluno monitor com vc? 

Pro quanto tempo? 

 

o aluno monitor tem um tempo que pode ficar na escola... não pode ficar um 

período todo na escola... eles ficam 5 horas na aula.. mas eles podem ficar na 

escola até 6 horas.. ou 7... então em 2013, quando saiu essa nova lei, da portaria, 

nos tínhamos acho que uns 19 alunos monitores porque eu atendia assim, da s7 as 

9:51 eram 3...ai eles tomavam lanche e iam embora e vinham mais 3... era muito 

complicado... sabe monitorar tudo isso e ai a coordenadora, falou assim, quem 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos) 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre 

os alunos) 
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tiver a disponibilidade de ficar a manha toda, tudo bem, você pega... quem tiver a 

oportunidade de ficar só 2 ou 3 horas você pega também... então hoje eu trabalho 

assim, tenho alunos que ficam comigo uma parte do período da manhã e vão 

embora e tem outros que querem ficar a manha toda e a gente permite... 

 

 

 

Leitura crítica dos meios (práticas reflexivas mediadas por 

tecnologias) 

 

ele pode ser aluno 

monitor? 6 meses? 1 

ano? 

ele fica o ano todo... ele pode sair a hora que quiser... ele também pode ser 

retirada se não estiver dando bom exemplo... na sala de aula dele, se ele estiver 

dando trabalho, o professor questiona... porque ele é aluno monitor se na sala 

dele, ele dá tanto trabalho? às vezes eu nem sei... e nessa semana mesmo veio 

uma professora me falar que minha aluninha monitora na minha aula é uma 

graça, na aula dela, ninguém aguenta... nessa aula dela... ai eu converso com 

aluno, não pode, vc tem que dar bom exemplo... aluno monitor aqui todo mundo 

quer ser...então vco precisa prezar por vc ter sido escolhido... geralmente eles 

ouvem eles mudam de comportamento mas tem alguns que não tem jeito, eles 

não  mudam.. 

 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos) 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre 

os alunos) 

 

Leitura crítica dos meios (práticas reflexivas mediadas por 

tecnologias) 

 

Avaliação estética do vídeo... mas não há destaque real para 

a leitura critica dos meios... 

 

assim... o perfil do aluno 

monitor, do ponto de 

vista.. ele normalmente 

ele é o aluno referencia 

ou ele muitas vezes tem 

dificuldade de ficar 

tranquilo dentro da sala 

de aula normal, mas elel 

é muito bom em 

informática 

 

eu sou muito aberta... eu pego tanto um quanto outro... é logico que sempre 

vamos dar preferência para o aluno que tem bom comportamento porque ele vai 

lidar melhor com as sals...s e vc pega um aluno muito agitado, ele não te ajuda, 

ele te atrapalha... então ele vai brincar com outros alunos, não vai ter autoridade, 

para pedir para o aluno não conversar naquele momento da aula.. ou fazer 

atividades... eu já tive aluno monitor de brincar de rolar no chão... ai a atividade 

fica comprometida... a sua autoridade fica comprometida ... ficava meio 

complicada esse monitoramento... mas eu tenho um aluno que já me deu muito 

trabalho este ano... ouro dia eu cheguei para ele e disse: olha Gabriel, você é 

quem vai decidir se quer ficar ou se quer sair do programa... porque toda vez que 

procuro vc está fora da sala ...a  direção já te pegou na outra sala... não está certo 

isso... então vc vai para casa, vai pensar se vc quer continuar no aluno monitor, 

não pode ter esse tipo de comportamento... e ai ele chegou para mim, e falou ,,, 

na 2ª feira... ahn eu não quero mais ser aluno monitor... então tá tudo bem, sua 

decisão... só que na 6ª feira, ... você veja... ele me acompanhou o ano todo... o 

ano todo eu fiquei conversando com ele tentando ajustar o comportamento dele... 

os professores da tarde reclamam dele... só que na 6ª feira, a me dele estava na 

reunião do pátio e os alunos monitores, eles gostam de colocar uma camiseta de 

aluno monitor, que é uma preta... e eles estavam comigo, la na apresentação e eu 

avistei ele la embaixo com a mãe... ai eu fiz sinal para ele, para ele vim falar 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos) 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre 

os alunos) 

 

Leitura crítica dos meios (práticas reflexivas mediadas por 

tecnologias) 
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comigo.. eu falei assim.. olha Gabriel... você sabe que eu gosto de você... ele é 

bomna informática... eu gosto de vc, mas seu comportamento vc mesmo concorda 

que não é adequado... olha só , seus colegas estão todos aqui, você fez tanta coisa 

boa bacana na informática e agora vc não quer vestir esta cmainsate... o que vc 

me fala? Ai ele olhou para a camiseta e falou assim... ahn eu topo, professora... 

então toma...v este esta camiseta aqui e pronto... entendei.. então a gente trabalha 

com eles para tentar mudar comportamento proque relamente eles tem interesse 

na ifnromatica, são bons , vc percebe que tem futuro, ... so que as vezes os 

comprotamentoe é inadequado... 

 

 

 

 

  

´uma questão de ele 

entender u lugar... e é 

um trabalho que tem que 

ser feito... vc esta certa... 

não é algo que muda do 

dia para a noite...então 

eles além de fazer o 

projrto, eles também 

apoiam vc, monitoram 

os projetinhos que vc faz 

com as salas de aula.. 

 

sem eles hoje fica difícil... hoje, pro exemplo, as vezes acontece de vc ter 1 ou 

nenhum... hoje eu tinha 2.. e eles não puderam vir... eles ajudam demais... 

enquanto vc está ajudando com um aluninho, eles já estão atendendo outros 2..  

 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos) 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre 

os alunos) 

 

Autoavaliação permite que o aluno se manifeste, perceba 

como foi seu desempenho e o quanto lucrou ou não com 

isso...  

rubrica eles não fazem a rubrica, né... tem professores que sentam e fazem com eles... por 

causa da minha dinâmica de aula, eu não consigo.. 

 

Aqui é curioso porque a POIE demonstra adotar uma 

dinâmica intensa e participativa, apesar do não uso da 

rubrica. Uma coisa não invalida a outra, mas nos sinaliza 

que as práticas já apresentam aspectos educomunicativos 

mesmo sem as ações estratégicas todas da avaliação 

formativa. No caso, ela utiliza a reflexão e feedback intenso. 
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Anexo G.6: Entrevista POIE Maria Helena 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

MARIA HELENA 

INDICADORES 

qual foi a duração do 

projeto (aulas e meses)? 

O projeto foi realizado durante o ano letivo. Teve início em março e finalização 

em novembro. Foi desenvolvido por duas professoras, eu, que na época era 

POIE (Professora Orientadora de Informática Educativa) e a Prof. Nágila 

Polido, POSL (Professora Orientadora de Sala de Leitura). A ideia do projeto 

era a divulgação científica, estudo da astronomia e ampliação do repertório 

cultural dos alunos. 

Perfil do projeto 

qual o perfil dos alunos 

que participantes (idade, 

sexo, serie)? 

Nessa turma eram 24 alunos do 5º ano (antiga 4ª série), turma mista de meninos 

e meninas, por volta de 9 ou 10 anos. A entrada no grupo foi feita por inscrição 

de acordo com o interesse das crianças no assunto. 

 

Perfil do projeto 

só aluno monitor ou 

demais alunos, das 

turmas que você atendia? 

O projeto foi realizado dentro do Programa Ampliar, no período pós aula. Não 

eram alunos monitores. 

 

Perfil do projeto 

quanto alunos mais ou 

menos tinha no projeto, 

no total? 

24 alunos nessa turma. Existia mais uma turma de Clube de Astronomia, com 

alunos do 6º ao 9º ano, onde a abordagem era um pouco diferente mas o mesmo 

conteúdo, com pouquíssimas exceções. 

 

Perfil do projeto 

qual o(s) produto(s) 

finais? houve 

compartilhamento com a 

escola ou comunidade de 

entorno? 

 

Além do aprendizado dos alunos, respostas aos questionamentos nas aulas que 

foram registrados em ambiente colaborativo, houve produções de textos e 

jogos. A produção de texto envolveu um estudo de etnoastronomia, onde os 

alunos entraram em contato com as lendas envolvendo as constelações por 

diversas etnias, além da cultura ocidental. A atividade consistia em observar as 

estrelas no céu, imaginar um desenho e criar sua própria lenda. Quanto aos 

jogos, a atividade consistia em criar jogos de tabuleiros, memórias, entre outros, 

envolvendo os temas de astronomia, sistema solar, galaxias, nascimento e morte 

de estrelas, onde o aluno/jogador tivesse acesso aos conceitos relacionados com 

o tema. Na outra turma, de 6º ao 9º ano, houve a produção de um conto de 

ficção científica, após um processo de melhorias de ideias. 

 

Descritivo geral do projeto indica para a presença de práticas 

colaborativas e reflexivas, em conjunto.  

 

Indica também o desenvolvimento de atividades com uso de 

TIC, para reflexão sobre o tema Astronomia. 

 

O conto de ficção científica como construção conjunta implica 

nas trocas entre as crianças, e colaboração. 

 

Práticas de diálogo e de diversos tipos de participação. 

 

Trabalha as relações entre eles e com as TIC. 
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como é o protagonismo 

dos alunos nesse 

projeto? eles dão ideias 

de temas, planejam e 

dividem tarefas, definem 

as tecnologias de registro 

da atividade, avaliam os 

resultados em conjunto? 

como é esse processo 

dialógico? há conflitos? 

quem faz essa mediação 

nos casos de conflito? 

O protagonismo acabou aparecendo na criação dos jogos, onde não houve 

influência dos professores, além da própria correção. As aulas eram 

programadas por roteiros de aula, com sequência de conteúdos, envolvendo 

literatura, música e divulgação científica. Os alunos seguiam o roteiro e 

interagiam no ambiente colaborativo na construção das suas respostas. O nosso 

objetivo é que eles influenciassem as respostas uns dos outros criando um 

diálogo sobre o assunto. Isso não aconteceu, segundo a nossa avaliação, por não 

terem o hábito desse tipo de abordagem. O processo dialógico dava-se no 

desenvolvimento do roteiro, conforme os alunos traziam suas dúvidas, seu 

conhecimento de senso comum que acabava por ser diferente do conhecimento 

científico, o que algumas vezes gerava alguns conflitos. Nós, as professoras, 

sempre tentávamos mostrar que esses conhecimentos não eram contrários e sim 

complementares. 

Descritivo geral do projeto indica para a presença de práticas 

colaborativas e reflexivas, em conjunto.  

 

Destaque direto para o protagonismo e seus diversos tipos de 

participação. 

 

Práticas de diálogo e de diversos tipos de participação. 

 

Trabalha as relações entre eles e com as TIC, quando fala da 

criação de jogos. 

quem elaborou as 

rubricas: você (ou você 

com outros POIE) ou 

eles ou vocês em 

conjunto? 

As rubricas foram elaboradas pelos professores. Numa continuidade do projeto, 

imaginavamos aperfeiçoá-las com a ajuda dos alunos. Como o projeto não teve 

continuidade, não tivemos essa oportunidade 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos): não é refletida com os alunos, é 

apenas apresentada, para eles se autoavaliarem 

 

quando a rubricas foram 

elaboradas: início meio 

ou fim? 

No fim do projeto. Momento de definição dos critérios: não atendeu às orientações 

de apresentar logo no início. 

 

 

quando elas foram 

informadas a eles (caso 

os alunos não tenham 

tido participação no 

processo)? 

 

 

Na autoavaliação dos alunos no fim de cada semestre. 

 

 

Momento de informar critérios: não informou antes ou durante 

o processo. Só informou no final, no momento deles se 

avaliarem 

 

qual a dificuldade ou 

desafio de utilizar as 

rubricas? 

Acredito que o maior desafio em utilizar as rubricas, seja na reflexão entre uma 

avaliação e outra. O aluno ter que refletir onde ele deve melhorar, o que ele 

deixou de fazer para não avançar um nível. Como esse tipo de avaliação nunca 

havia sido feita com eles, nós simplificamos a rubrica utilizada, para que ele se 

habituasse com esse tipo de reflexão. 

 

 

Indicador 4, sobre relações nos espaços educacionais, para 

criação de ecossistemas comunicativos: pela fala da POIE, 

parece que o aluno queria se estender, mas ela queria caminhar. 

Aqui lembramos dos tempos adequados para comunicação em 

cada atividade, o que muitas vezes não ocorre. O que pode 

comprometer todo o processo. 

há diálogo e 

aprofundamento da 

Tentamos propor questões que permitiam um envolvimento dos alunos, mas 

percebemos que eles se limitavam a fazer o registro. 

Aqui indica a falta de domínio do aluno sobre a atividade, que 

ainda não se sentiu estimulado a fazer mais e se dedicar mais. 
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reflexão no AVA? ou ele 

se limita a permitir um 

numero maior de 

registros? 

 

 Foca no registro. Não há indicativo de mudança na relação. 

 

quais as principais 

funções do ThinkQuest? 

 

Permitir todo o registro do processo, além de permitir um debate dos assuntos. Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos): trocas foram feitas no ambiente 

virtual de aprendizagem o que gerou registros interessantes das 

praticas. 

- você segue utilizando o 

EdModo ou outra 

plataforma, com essa 

abordagem? 

 

Utilizei o Edmodo em alguns projetos posteriormente, mas hoje como estou em 

sala de aula, a utilização do Laboratório de Informática é um pouco esporádica. 

A outra professora que participava do projeto, também não seguiu com a 

utilização por não ter mais o apoio do POIE. Mas, nós deixamos de utilizar o 

recurso por problemas pessoais e de organização, não pela diferença nas 

plataformas. Nós achávamos o ThinkQuest mais organizado, mas o Edmodo 

mais atrativo para os alunos. Não tivemos a oportunidade de adequar o projeto 

para o Edmodo, afim de melhorar alguns pontos. 

 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos): o comentário dos POIE nos indicam 

que o ThinkQuest parecia ser bem mais adequado às práticas 

dos LIE e ainda permitia uma bora organização das aulas do 

projeto. 

 

como foi feita a 

avaliação final - foi com 

base nas rubricas? foi 

uma autoavaliação 

individual - você e o 

aluno? ou foi uma 

autoavaliação de cada 

aluno, mas para todos os 

participantes? ou foi uma 

avaliação entre pares? 

 

A avaliação foi de acordo com a participação dos alunos e levou-se em conta a 

autoavaliação realizada por eles através da rubrica. 

 

 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos): houve autoavaliação e reflexão a 

partir da rubrica 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre os 

alunos): houve práticas reflexivas mais simples, mas eles 

sinalizaram para algumas curiosidades por parte dos alunos. 

 

 Se tiver mais algum questionamento, estou a disposição. O outro projeto de 

Clube de Astronomia era semelhante a esse, com a diferença na faixa etária e 

portanto na abordagem de alguns assuntos, devido aos interesses. Já o dos 

Mediadores de Leitura tinha objetivos diferentes e o produto final eram os 

próprios alunos que se tornariam mediadores de leitura. Mas, o nosso objetivo 

principal nos três projetos era a ampliação do repertório cultural e científico dos 

alunos. 

Hoje a noite eu respondo ao questionário no google docs. 

 

 

Práticas pedagógico-comunicacional (rubrica e práticas 

reflexivas entre os alunos) 

 

Gestão da comunicação (rubrica e práticas reflexivas entre os 

alunos) 

 

Leitura crítica dos meios (práticas reflexivas mediadas por 

tecnologias): não é feita 
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Anexo G.6: Entrevista POIE Nadia 

 

PERGUNTAS ENTREVISTA 

NADIA 

INDICADORES 

(01) qual foi a duração do projeto 

(aulas e meses)? 

Esse da sustentabilidade foi mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio. Temos 

uma aula por semana então sim tinha uma aula semanal. Então foram de 8 a 

10 aulas mesmo.  

 

Duração 

(02) qual o perfil dos alunos que 

participantes? só aluno monitor 

ou demais alunos, das turmas que 

você atendia? 

Foram alunos de três nonos anos que tínhamos em 2012. Eram alunos que eu 

acompanhava desde a quarta série. Era o quinto ano que eu estava dando aula 

para eles. foi a primeira turma que nós trabalhamos com o TQ. É uma turma 

que trabalhou com o TQ por pelo menos 2 - 3 anos. 

Perfil dos alunos 

(04) quantos alunos mais ou 

menos, no total? 

Mais ou menos 35 em cada uma das três turmas. Então, nesses projetos não 

trabalhei apenas com aluno monitor. Nesses projetos eu trabalhei a sala toda. 

Nessa época, eu já estava trabalhando com projetos na sexta, sétima e oitava 

series. Ou seja, é sétima, oitava e nona séries. 

 

Número de alunos 

(05) qual o(s) produto(s) finais? Eles trabalhavam em duplas. Esse projeto sobre a sustentabilidade por 

exemplo tinha uma parte individual, para melhoria das ideias e reflexão sobre 

o tema que estava sendo tratado, com o registro individual no AVA. Os 

projetos de registro em PowerPoint e desenvolvimento em Movie Maker 

eram feitos em duplas, porque nós não tínhamos computador para todos. E o 

produto final dele o que foi então esse projeto, esses vídeos – foram cerca de 

15 vídeos. O material que você me enviou está um pouco fora de ordem. E 

como ele já faz um tempo, eu não lembro exatamente. Eu acho que o produto 

final dele foi a construção de um vídeo mostrando passo a passo para se 

utilizar a sucata para poder produzir alguma coisa. Eu não sei, eu não me 

lembro se teve algo além disso.  Eu vou dar uma pesquisada pois aquelas 

páginas que você me enviou estão fora da ordem do projeto. Bem, foram 

feitos mais ou menos 15 vídeos, pois nem todos frequentavam assiduamente. 

E sempre tem algumas duplas que não fazem. Então foram feitos de 10 a 15 

vídeos. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 
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(06) quando fui informada que o 

TQ sairia do ar, eu ainda 

precisava estruturar pesquisa. 

Então o Cesar e a Jane me 

pediram para baixar e depois eu 

tinha que organizar. O que eu fiz 

foi fotografar as telas, para 

manter os registros.  

 

Está quase tudo lá. Então como faz anos eu fiquei um pouco perdida, mas 

está tudo lá ou pelo menos quase tudo. Eu particularmente não sabia onde era 

o começo. Eu fiz isso para vários projetos e eu não sabia que projeto eu ia 

pegar.  

 

 

(07) houve compartilhamento 

com a escola ou comunidade de 

entorno? 

Não foi divulgada, mas eu não me lembro se eu publiquei em um blog da 

escola. Se eu não me engano, esse projeto foi feito no final do ano. O que 

acontece é que já temos toda uma programação, mas chega no final do ano e 

algumas aulas acabam sendo comprometidas. Acaba não dando para fazer 

essas finalizações por causa de reunião e outras atividades de final de curso. 

Por isso eu não lembro se eu cheguei a postar alguma coisa no blog da escola. 

Eu preciso procurar. A escola ainda tem um blog antigo, mas não tenho 

certeza. 

 

Contexto muitas dificulta o processo como um todo e 

POIE não conseguem finalizar o projeto. 

(08) como é o protagonismo dos 

alunos nesse projeto?  

Então esse tema foi um tema que surgiu na época da DRE campo limpo... não 

sei se foi da DRE campo limpo ou se foi da secretaria municipal que era o 

objetivo para trabalhar em sustentabilidade. 

ai eu iniciei o projeto. O TQ era bom por isso. A gente conseguia ir 

acrescentando informações e essas informações apareciam na ordem 

cronológica. Então eu comecei a montar esse projeto buscando ideias deles. 

Então ele começava definindo o que era sustentabilidade, começava com um 

texto, uma definição, um processo de melhoria de ideais, ate chegarmos no 

que era sustentabilidade. Aí fomos construindo assim: vindo deles, a gente 

construiu uma definição nossa. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

(09) eles dão ideias de temas, 

planejam e dividem tarefas, 

definem as tecnologias de registro 

da atividade, avaliam os 

resultados em conjunto? 

 

 

 

É, eu dava um tempo para eles responderem e geralmente eu estipulava em 

45 minutos a minha ideia eram 2 a 3 questões do TQ respondidas. Então eu 

dividia essa aula, por exemplo: Então vocês têm 10 -15 minutos. Ou então eu 

fazia um bloco de coisas que eles podiam fazer sem a minha interferência e 

deixava uma questão dessas por último para que eu tivesse o dia todo para 

analisar e construir uma definição ou algo que eles pudessem melhorar. Isso 

para mim durante a aula era um pouco difícil. Por exemplo dar 10 minutos, 

ler tudo e sintetizar. 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 
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Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(10) Ahnn, sei... então você 

deixava eles fazerem e depois 

você ia analisando e depois dava 

a devolutiva para eles. 

 

Geralmente eu colocava um texto, alguma coisa assim, e ai por último era : 

para você, o que é sustentabilidade? Aí terminava a aula com essa resposta. 

Eu lia e no dia seguinte ou semana seguinte a gente fazia a melhoria dessas 

ideias. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

(11) como é esse processo 

dialógico? entendi... e como era 

esse processo de melhoria de 

ideias? 

algumas vezes, eu pedia que eles melhorassem a própria ideia deles. 

Colocavam uma definição e eu passava de dupla em dupla e eu perguntava: 

ah, legal, mas você acha que é assim? Será que é assim mesmo? Mas você 

concorda plenamente com isso? Então reescreve o que você fez. Eles 

reescreviam e as vezes eu pegava a ideia de todos eles e sintetizava e depois 

pedia para que eles acrescentassem alguma coisa. Melhorassem aquilo que eu 

havia escrito. Mais ou menos assim. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 
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condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(12) então, depois, quando era 

para ir para o projeto, para eles 

desenvolverem a ideia, como eles 

faziam o planejamento, as tarefas. 

Por exemplo, você falou do 

vídeo: como é que eles fizeram 

isso daí? 

esse vídeo saiu mais deles do que de mim, porque eu estruturei o projeto, 

trabalhei, defini sustentabilidade e ai tem uma parte do projeto que eu pedia 

para eles pesquisarem o que seriam atitudes sustentáveis. E ai a maior parte 

deles respondeu algo relacionado com reciclagem e reaproveitamento. Então 

isso apareceu muito. Foi ai que a gente pensou: isso.. bom, o que gente pode 

reaproveitar? Lixo? Lixo? E ai veio a  de construir alguma coisa com o lixo. 

Então isso acabou surgindo mais deles. Ou seja, eu não sabia bem o que eu 

iria fazer no projeto. Mas como eles falaram muito e reaproveitar, de 

reutilizar, de coisas que eles jogavam fora e nunca mais servia para nada... ai 

a gente pensou nisso. Ai eles começaram a fazer a construção de brinquedos, 

objetos de decoração. Cada dupla escolheu alguma coisa. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; c. 

Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e avaliadora; 

e. Participação colaborativa plena; f. Participação plenamente 

autônoma; g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; c. 

Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e refletir 

sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade de 

ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, para 

criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(13) ahn... aí então eles foram 

trabalhando quase que com eles 

estruturando para desenvolverem 

novos produtos a partir da sucata. 

E foi ai que se originou os vídeos. 

Porque [e quase um documentário 

do que eles estavam fazendo. 

 

É... esse projeto específico da sustentabilidade foi uma coisa que nasceu mais 

deles do que minha. Porque até esse momento eu trabalhava com o TQ mas 

eu tinha um projeto pronto já e aí eu sabia de onde eu partia e onde eu queria 

chegar. E nesse projeto da sustentabilidade, não. Eu parti sem saber onde eu 

chegaria. 

 

 

(14) há conflitos? quem faz essa 

mediação nos casos de conflito? 

: então, no começo teve um pouco de uma desorganização ... de ideias... eles 

estavam um pouco perdidos até eles entrarem num consenso, essa parte toda 

... aí na hora que definimos... bom, então faremos isso... aí eu delimitei... 

brinquedos, objetos de decoração, utensílios, tudo a partir da sucata. 

Procurem algo e vamos construir. Aí eles conseguiram um foco maior e 

O início do processo... sempre o mais difícil.  
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começou a parte mais pratica. Ai eles deslancharam 

(15) quem elaborou as rubricas: 

você (ou você com outros POIE) 

ou eles ou vocês em conjunto? 

 

Fui eu... a rubrica eu já estava com ela pronta, é uma coisa que a gente 

também trabalhou bastante na informática. Só que eu nunca me senti tão à 

vontade de trabalhar... então assim, eu construía,  pensando sempre em 

valores do que cada um tinha feito e  um degrau acima do outro, quem fez um 

pouco mais, um pouco mais, mas eu que criava as rubricas e eles se 

encaixavam na minha rubrica. 

 

As reflexões causadas pela rubrica iniciam quando da 

sua elaboração, pelos próprios POIE. 

(16) quando a rubricas foram 

elaboradas: início meio ou fim? 

 

só quando chegasse na parte da avaliação 

...  

 

(17) quando elas foram 

informadas a eles (caso os alunos 

não tenham tido participação no 

processo)?  

não o deles foi bem no final, quando acho que eles já tinham terminado o 

vídeo e salvo. Acho que aí tinha uma rubrica. Não tenho certeza se o deles 

tinha mais de uma... mas acho que era apenas uma. 

 

 

(18) qual a dificuldade ou desafio 

de utilizar as rubricas? 

porque na época que eu trabalhava como POIE, tinha muita coisa pronta, né! 

Acho que a gente se considera muito detentor do saber, onde quero chegar. 

Para mim era fácil avaliar se eu tinha atingido os objetivos ou não. Eu estava 

visualizando. Então essa era a dificuldade da rubrica, porque a rubrica é uma 

avaliação que acaba não sendo feita por mim. É uma avaliação feita por eles. 

Dele mesmo então acho é essa coisa, a gente sair do conforto. 

 

Refletindo sobre posturas antigas, controladoras.  

(20) ele era mais amigável, né? A 

navegação dele? 

 

 

o edmodo eu acho que ela já partia de uma confusão até pela cor dele, porque 

ele tinha cara de facebook. Então o aluno ali dentro eu tinha a impressão de 

que ele achava que podia tudo. E no TQ ele visualizava aquilo como uma 

plataforma educacional. Então eu já senti aí essa diferença. Ele achava que o 

edmodo era o facebook. 

 

 

(21) e vc acha que assim o 

registro no ava, independente de 

qualquer que seja, ele realmente 

ajuda na hora de compilar as 

ideias, ele tem um ganho nisso e 

qual seria esse ganho? 

 

eu acho que ele tem vantagens e desvantagens, como qualquer coisa. Eu tinha 

muitos alunos que trabalhando no tq ou ed, eles liam tudo que os outros 

faziam e então eles sabiam o que cada um estava pensando... então tinha essa 

coisa de olhar para a opinião do outro, de pensar  “nossa, de repente, ele esta 

pensando assim e eu... será que é assim??” que a gente não tem isso no físico 

na sala de aula e mas também eu acho que o AVA, ainda mais trabalhando 

com 30 alunos, todos juntos, ajuda também a dispersar. Então muitas vezes 

eu tinha foco pequeno, 3 questões de alunos que demoravam a aula inteira e 

naõ conseguiam porque estavam ou interessados em tocar a foto do ambiente 

virtual, ver o que o outro respondeu e não fazia aquilo que pedia. Mas eu 

acho que tem mais ganhos do que ... 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 
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(23) e você acha, assim... o 

registro no AVA, então, 

enriquece o processo até reflexivo 

e dialógico entre eles? Como? 

 

eu acho que enriquece porque é uma coisa que eu hoje em dia em sala de aula 

não vejo. Porque cada um faz a sua atividade , ninguém sabe o que o outro 

esta fazendo, ninguém troca informação,  por mais que vc monte grupos, 

sente em dupla, é cada um fazendo os eu e e isso no ava gerava uma 

curiosidade... todo mundo sabia o que o outro estava fazendo... então, eu acho 

muito mais positivo.  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(24) e quando chegava na 

avaliação final, como era? Você 

que fazia ou eles faziam a 

autoavaliação em cima da rubrica 

que você apresentava? 

 

geralmente esses projetos que tinham como produto final vídeo ou 

apresentação em power point, eu gostava de marcar um dia  com eles e 

mostrar num telao para todos eles os vídeos de cada dupla e fazia os 

comentários: “olha poderia estar melhor aqui...” a ideia foi boa... isso aqui 

esta ótimo... isso nao está tanto...” então marcava um dia, fazia essa 

avaliação, se o projeto permitisse, se o tempo hábil permitisse, pedia que 

consertassem as coisas que levantamos, indicamos... e nesse dia, talvez até 

alguns outros alunos de outras duplas, até opiniavam, “ ahnn... gostei daquilo, 

ahnn, aquilo podia melhorar... e ai terminando esse processo, fazia a 

autoavaliação através das rubricas...  

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 
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para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(25) então primeiro vocês 

olhavam o produto tanto em 

termos do conteúdo trabalhado, 

como em termos da própria 

qualidade do vídeo, parte 

estética? 

 

: Isso... em termos de ideia... corrigia erros de português que às vezes eles 

cometem... e erros também do trablaho do software... proque também fazia 

parte da disciplina eu dava, parava o projeto e dava uma aula só sobre movie 

maker... então, tinham algumas coisas que eles precisavam ter no vídeo 

deles... como por exemplo os créditos... a gente combinava desde o inicio... 

no final vocês tem que inserir os créditos...tem que ter esse texto. Ai era uma 

coisa que eu cobrava. 

 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

 

(26) ahnn.. ok... então primeiro 

você fazia toda essa avaliação e ai 

els faziam a autoavaliação. E 

normalmente qual era o critério 

da autoavaliação, o que eles iam 

avaliar ali nessa autoavaliação? 

 

eles avaliavam o desempenho deles durante todas as aulas desse projeto. 

Então nesse dia da autoavaliação, eu relembrava com eles todas as etapas do 

projeto... começamos aqui, fizemos isso, lemos o texto, definimos 

sustentabilidade, fizemos uma pesquisa, aí produzimos o vídeo e 

apresentamos... agora leiam as rubricas que escrevemos e vejam em qual 

delas cada um de vocês se encaixa... e as vezes também pedia para eles 

comentarem algo... pedia para eles explicarem o porquê, a razão deles se 

inserirem naquela rubrica, (naquele degrau, ou nível)... 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

(27) e como era esse processo? Olha... era parte... se o projeto fosse ... esse da sustentabilidade andou muito 

bem... as turmas eram boas... ele se desenvolveu bem... então uma 

autoavaliação foi o que esperava...a maior parte dos alunos participou e 

participou ativamente... então 

 

 

(28) participaram dando 

informação, dando opinião, 

trocando? 

produzindo 

 

 

veja, eu estou dizendo assim... 

dentro do universo deles, com 

dentro do que foi esperado do projeto, que era... a minha esperança dentro 

desse projeto de sustentabilidade era que eles percebessem o que poderiam 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação: a. Ação 

comunicativa; b. Apropriação e manejo das linguagens 
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certeza... 

 

fazer... para melhorar , para ter uma vida melhor em relação ao meio 

ambiente e tudo mais... então eu queria uma atitude deles... como isso partiu 

deles, foi interessante, porque aí chegou no final do projeto, tinha um menino 

que fez um porta lápis e ele deu ele para mim... esse porta lápis ficou anos na 

minha mesa... ele estava até lá, ele fez, ele me deu... ele falou “oh, professora, 

toma para você... “ ... e ele ficou lá... virou um objeto útil porque não tinha 

porta lápis em cima da mesa... e aí ele me deu esse todo de garrafa pet.. 

tampinha... era um palhaço... então achei que foi legal e toda vez que 

entravam outros alunos, eles diziam... “o Iuri te deu, foi que ele fez e deu 

para você”... eu sempre falava... “ estão vendo... projeto de vocês!!!”  

 

da comunicação; c. Uso dos recursos da informação 

para a produção cultural. 

 

2. Participações de Protagonismo: a. Participação 

operacional; b. Participação planejadora e operacional; 

c. Participação decisória, planejadora e operacional; d. 

Participação decisória, planejadora, operacional e 

avaliadora; e. Participação colaborativa plena; f. 

Participação plenamente autônoma; g. Participação 

condutora. 

 

3. Ações de Diálogo: a. Escuta mútua; b. Pensar juntos; 

c. Apontar outros pontos de vista; d. Compartilhar e 

refletir sobre ideias; e. Fazer emergir ideias / buscar 

pluralidade de ideias 

 

4. Relações entre as pessoas nos ambientes do LIE, 

para criação de um novo ecossistema comunicativo. 

agora, tem um aspecto que eu 

quero te perguntar... você para 

fazer o seu projeto, esse projeto, 

na verdade foi escolhido? Porque 

ele fez parte de uma formação 

que foi coordenada pela Cristina, 

via DRE que teve a formação de 

vocês e a partir disso vocês foram 

desenvolvendo esse projeto, cada 

um foi desenvolvendo o seu... 

como foi essa formação? Você se 

lembra como foi? Você se lembra 

como foi essa construção de 

rubricas, fazerem essas 

autoavaliações de vocês... 

 

eu sou muito suspeita para falar, porque eu admiro muito o trabalho da 

Cristina... tanto que eu estava há oito anos trabalhando na informática... e 

como todo mundo na prefeitura, cheguei sem saber nada e assim acho que 

todas as formações dela no geral são ótimos, ela sempre incentivou muito a 

gente... assim... ela percebia a dificuldade que a gente tinha porque além da 

dificuldade de trabalhar com uma coisa nova, a gente ainda tinha a 

dificuldade estrutural que era uma rede de internet que não funciona bem, vc 

chega para dar aula e seu laboratório está quebrado porque resolveram fazer 

uma reforma... então a Cris sempre trabalhou muito com a gente essa parte... 

vamos ter o foco no aluno ... precisamos em prol do aluno... construir coisas 

boas para ele... e ai ela sempre incentivou muito e o que a gente não sabia... 

ela ensinava... ou se ela não podia ensinar, ela mostrava onde buscar...  

 

Avaliação do Programa POIE 2012 

ela é fora de serie... ela é ponto 

fora  da curva... o que eu quero 

entender... como foi o processo... 

por exemplo... até onde eu 

entendi, posso ter entendido 

então essa construção da rubrica... eu não me lembro de ter construído... eu 

me lembro dela chegar pronta no final do projeto... e ai a gente se encaixar ... 

como foi seu desenvolvimento... tínhamos também o ambiente virtual que 

tínhamos o nosso projeto montado e já tinha uma rubrica pronta ali...  

 

Rubrica chega pronto para o POIE podes aplicar. 
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errado... por exemplo, quando 

estavam fazendo a formação em 

rubrica, vocês tiveram que entre 

vocês, fazerem rubrica... então 

como é esse processo de 

negociação entre vocês, e depois 

como foi o processo de 

autoavaliação e vocês em termos 

da aplicação de processo? Essa 

apresentação entre vocês? Como 

foi isso? Você se lembra? 

 

então a rubrica veio pronta, ela 

não foi discutida e elaborada por 

vocês? 

aquela especificamente do projeto, não... mas sempre foi mostrado como 

construir. Mas aquela da avaliação do projeto estava pronta...  

 

 

então... no final vocês se 

autoavaliaram quanto à 

participação ao longo do 

processo? Na aplicação do 

projeto com seus alunos... 

 

: foi uma autoavaliação também... eu acabei reproduzindo com os alunos o 

que tínhamos feito na formação... por isso eu usei as rubricas dessa maneira...  

então, foi assim que eu achei que a coisa deveria caminhar, para mim era 

assim... eu faço as rubricas, preparo... e os alunos se autoavaliam... 

 

No final : ahnn... eu nunca imaginei que poderia ser utilizado de outra maneira... agora 

que você está colocando   

 

Revendo orientações 

eu estou te perguntando... 

porque... bem agora posso 

explicar... pela proposta da 

avaliação formativa... para 

aprendizagem...o aluno sabe 

exatamente o que está sendo 

esperado dele... os critérios não 

estão claros para os alunos... 

então ele não caminha tanto 

porque ele acha que é aquilo que 

se espera dele... em alguns casos, 

você até valida as rubricas que 

pautarão a atividade... 

 

é os meus faziam isso em alguns momentos porque mesmo antes de colocar a 

rubrica... eu dava uma orientação... como eles já tinham trabalhado no TQ 

antes... eles já sabiam que tinha uma avaliação no final e aí eles já 

perguntavam... professora, como será a avaliação no final? E eu respondia... 

serão avaliados esses, esses e esses pontos... e um dos passos vai ser ajudar o 

outro... ou as vezes eu acabava colocando as questões já com antecedência e 

eles já viam as rubricas... então tinha esse surto do “deixa que eu te ajudo”...  

 

A prática vai aprimorando 

normalmente esse é o papel da senão ficamos muito amarrados também... e não consegue produzir nada... O medo da rubrica engessar o processo. 
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rubrica... e é o que quero trazer 

para a educom... mas eu também 

não acho que você não deve 

trabalhar por causa da rubrica... 

porque tem alguns autores que 

falam que tem que pautar tudo em 

cima da rubrica... você tem uma 

rubrica que vai nortear, mas não 

quer dizer que para cada passo 

que for dar tem ficar olhando para 

rubrica, senão fica refém dela...  

 

pensando só no produto final e no que vai ser avaliado 
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Anexo H – CATEGORIAS TEMÁTICAS E RESPECTIVOS SUBTEMAS: 

APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS POSSÍVEIS 

 

INDICADORES  

A PARTIR DO  

PARADIGMA DA 

EDUCOMUNICAÇÃO 

(SOARES, 1999; 2011) 

INDICADORES  

A PARTIR DA  

AVALIAÇÃO 

DIALÓGICA 

(ROMÃO, 2011) 

INDICADORES  

A PARTIR DA 

AVALIAÇÃO 

FORMATIVA 

(WILIAM, 2011) 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES 

CONCEITUAIS 

FINALIDADE PRINCIPAL 

 

1. Empoderamento do aluno enquanto 

cidadão responsável  

 

2. Apoio à construção do conhecimento 

 

3. Acompanhamento do desenvolvimento 

das competências educomunicativas no 

contexto de ecossistemas comunicacionais 

FINALIDADE 

PRINCIPAL 

 

1. Empoderamento do 

aluno enquanto responsável 

 

2. Apoio à construção do 

conhecimento 

 

FINALIDADE 

PRINCIPAL 

 

1. Autorregulação do 

processo de aprendizagem  

 

2. Apoio à construção do 

conhecimento 

 

3. Acompanhamento do 

desenvolvimento das 

competências 

FINALIDADE PRINCIPAL 

 

O paradigma da Educomunicação tem como sua finalidade o 

empoderamento, e consequentemente o apoio à construção do 

conhecimento, o que demanda um acompanhamento do desenvolvimento 

das práticas nos ecossistemas comunicacionais. 

A avaliação dialógica destaca esses aspectos todos. 

Já a avaliação formativa não fala em empoderamento, mas em 

autorregulação. 

Contudo estamos considerando convergentes, pois a autorregulação 

implica que a criança e jovem compreenda e se aproprie de seu processo 

de aprendizagem, o que, a nosso ver, é convergente e complementar com a 

questão do empoderamento. 

MOMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

1. Acompanhamento ao longo do processo; 

2. Viabilização de intervenções e 

orientações ao longo de todo o processo, e 

não apenas no início ou final do mesmo. 

MOMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

1. Acompanhamento ao 

longo do processo; 

2. Viabilização de 

intervenções e orientações 

ao longo de todo o 

processo, e não apenas no 

início ou final do mesmo. 

MOMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

1. Acompanhamento ao 

longo do processo; 

2. Viabilização de 

intervenções e orientações 

ao longo de todo o 

processo, e não apenas no 

início ou final do mesmo. 

MOMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

Dada a finalidade principal ser o empoderamento, uma proposta de 

abordagem educomunicativa deve ser viável DURANTE o 

desenvolvimento das práticas, sendo que ambas as abordagens aqui 

analisadas apresentam essa característica. 

DINÂMICA ENCERRAMENTO 

 

1. Rodas de conversas, ao final do 

processo, para desenvolvimento de 

reflexões analíticas e reflexivas pelos 

alunos, de forma individual e/ou grupal. 

 

 DINÂMICA 

ENCERRAMENTO 

 

1. Rodas de conversas, ao 

final do processo, para 

desenvolvimento de 

reflexões analíticas e 

reflexivas pelos alunos, de 

DINÂMICA 

ENCERRAMENTO 

 

1. Avaliação entre pares 

(duplas ou grupos 

pequenos, equipes) e/ou 

autoavaliação. 

 

DINÂMICA ENCERRAMENTO 

 

Esta premissa educomunicativa também é atendida nas duas propostas de 

avaliação dialógica e formativa. 

Vale destacar, que apesar da adoção de outra terminologia – avaliação 

entre pares ou autoavaliação individual – a avaliação formativa detalha 

mais objetivamente as ações que seriam desenvolvidas nessa roda de 

conversa. 
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forma individual e/ou 

grupal. 

 

PRATICAS PEDAGÓGICO-

COMUNICACIONAIS 

1. Gestão Compartilhada da Comunicação 

(SOARES, 1999): 

a. Ação comunicativa; 

b. Apropriação e manejo das linguagens da 

comunicação; 

c. Uso dos recursos da informação para a 

produção cultural. 

 

 

2. Participações de Protagonismo [Degraus 

de Participação: 4  a 10 (HART, 1992; 

COSTA,2006)]: 

a. Participação operacional. 

b. Participação planejadora e operacional. 

c. Participação decisória, planejadora e 

operacional.  

d. Participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora.  

e. Participação colaborativa plena. 

f. Participação plenamente autônoma.  

g. Participação condutora. 

 

3. Ações de Diálogo 

a. Escuta mútua 

b. Pensar juntos 

c. Apontar outros pontos de vista 

d. Compartilhar e refletir sobre ideias,  

e. Fazer emergir ideias / buscar pluralidade 

de ideias 

AÇÕES DIALÓGICAS 

 

1. Gestão da Comunicação: 

definição dos 

procedimentos de ao longo 

de todo o processo de 

avaliação, para definição 

dos pontos de intervenção, 

negociação e 

estabelecimento de padrões 

a serem trabalhados;  

 

2. Planejamento dos 

instrumentos de verificação 

e dos pontos onde eles 

serão aplicados;  

 

3. Ações estratégicas de 

verificação do desempenho 

e aplicação dos critérios 

previamente definidos. 

 

4. Procedimentos de 

análises dos resultados, 

descrição das formas de 

feedback e definição das 

próximas ações, 

considerando esses 

resultados. 

 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

1. Criação colaborativa de 

Rubrica: elaboração 

coletiva; construção 

conjunta por meio de trocas 

dialógicas para definição 

dos critérios e respectivos 

níveis; elaboração no início 

do projeto ou dinâmica; 

validação com alunos e 

professores. 

 

2. Práticas de diálogo e 

reflexão: tipos de 

participação dos alunos 

(degraus de Hart e Costa); 

alunos enquanto recursos 

de aprendizagem 

(aprendendo ensinando) e o 

protagonismo no processo 

de aprendizagem 

 

3. Feedback propositivo, 

com base na rubrica. 

 

4. Avaliação entre pares e 

autoavaliação reflexiva, 

com base na rubrica. 

AÇÕES CONSIDERADAS 

 

Aqui observamos que há vários tipos de ações passíveis de serem 

consideradas como praticas pedagógico comunicacionais, sendo que para o 

caso da avaliação dialógica, a gestão da comunicação tem forte aderência 

com as premissas educomunicativas, bem como suas demais dinâmicas. 

 

O próprio fato de ser uma proposta derivada das ideias de Paulo Freire 

confirma que as suas premissas são convergentes com as da 

Educomunicação. E então esta proposta valida as premissas que definimos 

como sendo necessárias a uma proposta de avalição de abordagem 

educomunicativa. 

 

Quanto às ações estratégicas da avaliação formativa, elas indicam também 

a convergência, e parecem se estruturar principalmente nas ações 

dialógicas e protagonistas, como estamos considerando como uma das 

nossas hipóteses norteadoras. 

 

Contudo, por todas as ações estratégicas listadas e possibilidades de 

ocorrência de cada uma delas, entendemos que os comentários acerca da 

estrutura desta abordagem terem ou não fortes características dialógicas 

serão melhor estruturados a partir dos dados da pesquisa empírica. 

COMPETÊNCIAS 

EDUCOMUNICATIVAS 

1. Diálogo (Pensar e construir 

conjuntamente)  

 

2. Escuta mútua 

 

3. Organização e expressão do pensamento 

(reflexão) 

COMPETÊNCIAS 

DIALÓGICAS 

 

Não foi especificado 

claramente. 

COMPETÊNCIAS 

TRABALHADAS 

 

Não foi especificado 

claramente. 

COMPETÊNCIAS 

CONSIDERADAS 

 

 

 Para este tema e respectivos subtemas, os autores de ambas as propostas 

de avaliação indicam a possiblidade de trabalharmos inúmeras 

competências com a adoção dessas abordagens avaliativas, mas não 

mencionam competências específicas, como as que definimos aqui como 

sendo educomunicativas. 
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4. Colaboração 

 

5. Compartilhamento (de experiências e de 

ideias) 

 

6. Gestão da Compartilhada da 

Comunicação e Uso de TIC 

 

7. Tomada Compartilhada de Decisão 

 

8. Resolução Conjunta de Problemas 

 

9. Avaliação (entre pares e autoavaliação) 

 

Na verdade, este tema foi definido principalmente para verificarmos se há 

competências educomunicativas sendo trabalhadas nas atividades dos 

projetos, quando analisamos seus quadros de rubricas. 
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Anexo I – AUTORIZAÇÕES  

I.1 - Autorização Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo  
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I.2 - Autorização EMEF Prof. Rivadávia Marques Junior 
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I.3 - Autorização EMEF Des. Achilles de Oliveira Ribeiro 
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I.4 - Autorização Cristina Barroco Massei Fernandes 
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I.5 - Autorização Margarete Giveres Stalberg 
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I.6 – Autorização José Rosemberg 
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I.7 - Autorização Douglas Ferreira Tomé 
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I.8 - Autorização Nádia Melzer Bariviera 
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I.9 - Autorização José Rosemberg (Projetos B.1 e B.2) 
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I.10 - Autorização Maria Helena (Projeto B.3) 
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I.11 - Autorização Nagila Polido (Projeto B.3) 
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I.12 - Autorização Gislaine Batista Munhoz (Projeto B.4) 
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I.13 - Autorização Jane Reolo Silva (Gestora Núcleo de Informática Educativa 2012 a 

2014) 

 


