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RESUMO 

O presente trabalho teve como finalidade conceber uma proposta de aplicativo de auxílio em 

processos avaliativos para professores de biologia. Sabendo da importância das Tecnologias 

para o processo educacional, buscamos responder aos seguintes questionamentos: qual o 

papel da avaliação da aprendizagem em biologia? Como aplicativos podem auxiliar o 

professor na prática avaliativa? O que são softwares, aplicativos e tags (palavras-chave)? A 

proposta de aplicação baseou-se na perspectiva da avaliação formativa, na qual possibilitou a 

construção desta proposta esquematizada através de fluxogramas que revelam esquemas 

parciais e total da aplicação. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com material 

disponível entre os anos de 1990 a 2017 sobre conceitos de avaliação. O software Cmap Tools 

versão 6.02 foi usado como uma ferramenta para delinear e explicar as funcionalidades 

esperadas do aplicativo para uma melhor visualização. O uso de aplicativos pode propiciar 

uma mudança na prática pedagógica do professor levando-o a otimizar e usar melhor o tempo 

utilizado na sala de aula com seus alunos, na esperança de fazer um bom trabalho pedagógico. 

A criação neste trabalho de uma proposta de aplicação pode fornecer uma nova visão sobre o 

uso de tecnologias no campo da avaliação, permitindo foco ao professor, ao seu trabalho 

pedagógico. Com esta proposta, o professor pode acompanhar a aprendizagem de seus alunos 

através da pré-avaliação dada pelo aplicativo. O aplicativo mostra os graus de acertos e erros 

de seus alunos colocando o professor consciente de seus objetivos para que haja sua 

intervenção pessoal mais rápida. Buscou-se com esta proposta contribuir em novas ideias e 

experiências para professores de biologia em seus processos avaliativos. 

 

Palavras-chave: Software de Avaliação. Suporte ao docente. Avaliação da aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work had as purpose to conceive a proposal of aid application in evaluation 

processes for biology teachers. Knowing the importance of Technologies for the educational 

process, we seek to answer the following questions: what is the role of learning assessment in 

biology? How can applications assist the teacher in evaluative practice? What are softwares, 

applications and tags (keywords)? The application proposal was based from the perspective of 

the formative evaluation, in which it made possible the construction of this proposal 

schematized through flowcharts that reveal partial schemas and total of the application. For 

this, a bibliographical survey was carried out with material available from 1997 to 2017 about 

evaluation concepts. Cmap Tools software version 6.02 was used as a tool to outline and 

explain the expected functionality of the application for better visualization. The use of 

applications can propitiate a change in the pedagogical practice of the teacher leading him to 

optimize and use better the time used in the classroom with his students, hoping to do a good 

pedagogical work. The creation in this work of an application proposal can provide a new 

vision about the use of technologies in the field of evaluation, allowing focus to the teacher, to 

his pedagogical work. With this proposal the teacher can follow the learning of his students 

through the pre-evaluation given by the application. The application shows the certain degrees 

and mistakes of your students by making the teacher aware of their goals so that their 

particular intervention is faster. we sought to contribute with new ideas and experiences for 

biology teachers in their evaluation processes. 

 

Keywords: Evaluation Software. Teacher Support. Learning evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

  No contexto atual da educação a avaliação deve ser concebida como um instrumento 

capaz de informar ao professor aspectos da aprendizagem do estudante, assim como a eficácia 

de sua própria prática educativa, de forma a criar indicadores que permitam os ajustes 

necessários nas intervenções pedagógicas. A partir desta ótica os professores poderão ter na 

avaliação uma grande ferramenta para compreender e auxiliar os alunos a localizarem suas 

dificuldades nos conhecimentos envolvidos no processo de aprendizagem, oferecendo-lhes 

oportunidades de descobrirem melhores soluções (HOFFMANN, 2012).  

Para compreender a dimensão indissociável e complexa do processo educativo, a 

avaliação necessita de critérios bem definidos, explícitos e consolidadores de uma visão sobre 

as construções promovidas pelos alunos (LIMA, 2012). No ato de comunicação entre os 

sujeitos, o feedback (resposta) na avaliação, têm como finalidade melhorar o desenrolar da 

ação e torná-la mais condizente com seu projeto (BARLOW, 2006).  De acordo com Luckesi 

(2008), a forma como se avalia é determinante para a concretização do projeto educacional. 

Segundo Silva (2015) é necessário fazer uma análise crítica sobre a diversificação dos 

instrumentos para que a avaliação seja coerente com a aprendizagem dos alunos. “[...] O 

principal instrumento de avaliação utilizado na disciplina de Biologia são ainda as provas” 

(SILVA, 2015, p.2). O mundo está mudando e cada dia mais informatizado a globalizado, 

impactando as ações sociais e também chegando na sala de aula (PROCÓPIO, 2017). Os 

professores têm como tarefa, atualizar-se constantemente e utilizar instrumentos adequados e 

bem elaborados, que funcionem como diagnóstico dos sujeitos que estão envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. Assim como também instrumentos que permitam a 

orquestração em sala de aula. Prieto et al., (2012) nos traz o conceito de orquestração a favor 

da aprendizagem:  

Orquestração é [...] coordenar uma situação de ensino-aprendizagem, do ponto de 

vista do professor. Orquestração pretende gerir (ou sutilmente orientar) diferentes 

atividades que ocorrem em diferentes contextos educativos e níveis sociais, 

utilizando diferentes recursos e ferramentas de uma forma sinérgica. Orquestração é 

[...] muitas vezes guiados por um projeto (Sob a forma de um script ou não), que 

pode ser flexivelmente modificado durante a edição (Automatizados ou não) da 

atividade, em resposta a ocorrências emergentes. (PRIETO et al., 2012, p.1) 
(Tradução nossa) 
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Prieto et al., (2012) ainda nos mostra os três elementos em que a orquestração é 

composta: 

(i) Consciência: mecanismos que o professor utiliza para avaliar o progresso da 

atividade e decidir sobre possíveis intervenções; 

(ii) Mecanismos de gestão de classe: incluindo os mecanismos de regulação social e 

tecnológicos, por exemplo, para reforçar que o desenho da atividade é seguido; e 

(iii) Adaptação ou dinâmica de re-design da atividade, em resposta a ocorrências 

emergentes durante a atividade (tempo e gerenciamento de grupo, o uso da 

ferramenta e de gestão, modificações tarefa / fluxo de trabalho, etc.) (PRIETO et al., 

2012, p.2) (Tradução nossa) 

Nesta perspectiva é fundamental refletir e promover a busca de ideias que contribuam 

para dar auxílio a professores de biologia em seu trabalho pedagógico, na avaliação para o 

desenvolvimento integral do aluno. Sendo assim a avaliação como um dos momentos mais 

precípuos da atividade docente.  

Contudo com a expansão da tecnologia na educação verificou-se que o uso de 

aplicativos pode propiciar uma mudança na prática pedagógica do professor, levando-o a 

otimizar e utilizar melhor o tempo utilizado em sala de aula com seus alunos, esperando 

realizar um bom trabalho pedagógico. É perceptível a interação dos alunos com os aplicativos, 

e não se esgota as formas de uso da tecnologia na educação escolar. Os professores no papel 

de mediador, podem promover a construção do conhecimento junto com a tecnologia 

(BRASIL, 2007), para isso pensamos em propor a concepção de um aplicativo que poderá 

proporcionar uma nova visão acerca do uso de tecnologias no campo da avaliação, assim 

como possibilitar foco ao professor, ao seu trabalho pedagógico.  

Sendo assim a partir de observações de modelos de softwares com funções 

semelhantes às que serão descritas neste trabalho, foi possível verificar a possibilidade de 

criar uma a proposta de aplicativo, no qual, o professor poderá acompanhar a aprendizagem 

de seus alunos através da pré-avaliação dada pelo aplicativo. Mostrando os graus de acertos e 

erros de seus alunos colocando o professor a par de seus objetivos para que haja sua 

intervenção em particular imediata. O presente trabalho teve como foco a construção de uma 

proposta de aplicativo na área da avaliação da aprendizagem em biologia.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O Papel da Avaliação da Aprendizagem em Biologia 

No contexto atual da educação a avaliação é um desafio entre os professores de 

biologia (LIMA, 2012). A cada dia novas tecnologias são inseridas no âmbito escolar e cabe 

aos professores o trabalho de verificar e julgar os rendimentos, dificuldades e sucessos no 

processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Segundo Haydt (1997, p.07) “Cabe ao 

professor reconhecer as diferenças na capacidade de aprender dos alunos, para poder ajudá-los 

a superar suas dificuldades e avançar na aprendizagem “. 

De acordo com Lima (2012), a avaliação deve ser concebida tanto como um 

instrumento que deve informar ao professor o que foi aprendido pelo estudante, quanto 

também à eficácia de sua prática educativa e os ajustes necessários nas intervenções 

pedagógicas, além de informar ao estudante quais foram os seus avanços e dificuldades. 

Portanto a avaliação deve ser feita em diversas situações e com critérios redundantes. 

Na avaliação os critérios devem estar bem construídos e explícitos. Quando isso não 

ocorre, facilmente afasta-se a escola e os professores da construção de um processo educativo 

democrático. Segundo Lima (2012) é importante: 

Refletir sobre as possibilidades e limitações desta ação inserida em contextos 

institucionais específicos, na consideração dos sujeitos e conhecimentos envolvidos 

e no âmbito do devir histórico são desafios que o professor ainda na sua formação 

inicial deve ser incitado a enfrentar, pois estas duas dimensões indissociáveis e 

complexas do processo educativo envolvem a análise de um conjunto de concepções 

que orientam o trabalho na escola e especificamente na sala de aula de Biologia. 

Este deve utilizar diferentes instrumentos como observações sistemáticas durante as 

aulas, pesquisas, desenhos, comunicações de experimentos, relatórios de leituras, 

provas dissertativas ou de múltipla escolha, portfólio, auto-avaliação entre outros 

(LIMA, 2012, p.15).  

Um fator importante no processo avaliativo é a escolha dos instrumentos e, no ensino 

de Biologia, os mais comuns são as fichas de avaliação e as provas (KRASILCHIK, 2004).  

Por este motivo segundo Lima (2015): 

[..] é preciso uma análise crítica sobre a diversificação destes instrumentos para que 

a avaliação seja coerente com a aprendizagem dos alunos. E que os docentes 

utilizem instrumentos adequados e melhor elaborados, como diagnóstico para 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem (SILVA, 2015, p 2). 
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Lima (2012, p. 11) afirma que “com a avaliação incorporada durante toda a unidade de 

ensino, os professores conhecem melhor as necessidades dos alunos e podem ajustar o ensino 

em prol das conquistas dos mesmos”. Este autor destaca que: 

[...] ao avaliar, seja numa perspectiva técnica ou progressista, seja tácita ou 

deliberadamente, o professor de Biologia confronta-se com uma pluralidade de 

concepções a respeito do que é ensino, aprendizagem, conhecimento, ciência, ser 

professor, ser aluno e um projeto de sociedade que se deseja constituir. Com base 

nesses preceitos, a avaliação, ou seja, o ato de avaliar consiste em verificar se estes 

tais comportamentos estão sendo realmente alcançados no grau exigido pelo 

professor servindo de suporte para que o aluno progrida na aprendizagem e na 

construção do saber (LIMA, 2012, p. 16). 

Foram construídos trabalhos abordando os instrumentos de avaliação utilizados no 

Ensino de Biologia (LIMA, 2012; PEREIRA JUNIOR; BATISTA, 2008; MATTOS; 

MACHADO, 2014). 

Diante da relevância da discussão deste tema, é fundamental refletir e promover a 

busca de ideias que contribuam para dar suporte a professores de biologia em seu trabalho 

pedagógico, na avaliação para o desenvolvimento integral do aluno, considerando a avaliação 

como um dos momentos mais importantes da atividade docente. 

2.2 Como aplicativos podem dar suporte ao professor na prática avaliativa? 

A prática do professor vem mudando constantemente, as informações estão adquirindo 

velocidades surpreendentes de produção e difusão e os estudantes têm cada vez mais acesso a 

elas. Além disso, cada vez mais as necessidades e busca pelo aprendizado dos alunos em sala, 

tem levado o professor a pensar em novas formas de gerenciar a sua prática, de comunicar-se 

com seus alunos, mesmo tendo em vista o pouco tempo de trabalho em sala para dar conta de 

tantas demandas. Portanto, a busca por ferramentas que ajudem a auxiliar o trabalho escolar 

permite a atualização constante do professor e facilitação de suas práticas pedagógicas.  

Segundo Silva (2015), a busca para despertar atenção, motivação e interesse do aluno 

em sala de aula exige uma maior dedicação do professor para o planejamento e execução de 

aulas que apresentem uma abordagem construtivista. Nos dias atuais, é normal que em sua 

maior parte alunos possuam aparelhos tecnológicos cada vez mais sofisticados que 

desempenham variadas funções, como, tablets, smartphones, notebooks e outros. 

O uso de aplicativos pode propiciar uma mudança na prática pedagógica do professor 

levando-o a uma utilização melhor do tempo em sala de aula com seus alunos, esperando 
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realizar um bom trabalho pedagógico. É evidente a interação dos alunos com aplicativos, e 

não se esgotam as formas de uso da tecnologia na educação (GIORDAN, 2008).  

De acordo com Nichele e Schlemmer (2013), as tecnologias digitais, em particular, as 

tecnologias móveis e sem fio (TMSF), apresentam novas perspectivas no contexto 

educacional, o que fez surgir a Mobile Learning (Aprendizagem móvel), onde esta 

modalidade educacional tem sido auxiliada pelo uso de dispositivos como tablets e 

smartphones, que através do uso de aplicativos, podem contribuir no processo de ensino-

aprendizagem.  

Sobre esta questão as autoras ainda relatam: 

Os dispositivos móveis com conexão sem fio e interface sensível ao toque (touch-

screen), tais como tablets e smartphones, associados a diferentes aplicativos têm 

proporcionado mudanças na forma de nos relacionarmos com a informação e 

produzir conhecimento, apresentando significativo potencial para transformar a 

maneira de ensinar e de aprender. Elas proporcionam aos professores e estudantes 

mobilidade e interface fácil de usar, podendo assim, contribuir para implementar 

diferentes estratégias de ensino e de aprendizagem, ampliando as possibilidades de 

ação e interação entre sujeitos, sujeitos e meio (incluindo os próprios dispositivos, 

aplicativos e o ambiente - local geográfico onde os sujeitos se encontram), bem 

como os processos de colaboração e a cooperação. (NICHELE; SCHLEMMER, 

2014, p.1). 

Dentro do desafio do uso de aplicativos o professor tem que estar preparado para 

utilizar, no seu dia a dia, todos os equipamentos que podem oferecer um suporte diferenciado 

para a aprendizagem dos alunos. Para tal, a utilização da mediação, como estratégia aliada ao 

uso de aplicativos, poderá instalar uma nova forma de comunicação educacional entre seus 

alunos podendo assim acompanhar seu contexto de aprendizagem.  

De acordo com o BRASIL (2007), os professores com o uso da mediação podem 

promover a construção do conhecimento (aprendizagem) de forma intencional, sistemática e 

planejada, potencializando ao máximo as capacidades do aluno. 

A criação da proposta de aplicativo poderá proporcionar uma nova visão acerca do uso 

de tecnologias no campo da avaliação, possibilitando foco ao professor, ao seu trabalho 

pedagógico. Com a proposta que será apresentada neste trabalho o professor poderá 

acompanhar aprendizagem de seus alunos através da pré-avaliação (diagnose) dada pelo 

aplicativo. Mostrando os graus de acertos e erros de seus alunos, alertando o professor sobre 

seus objetivos educacionais, de forma que possa realizar intervenções individuais e 

qualitativas de forma mais rápida, no processo mesmo de construção da aprendizagem. 
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2.3 Avaliação Formativa como teoria para a construção da proposta  

Segundo Caseiro (2008, p. 3), “A avaliação formativa pode ser entendida como uma 

prática de avaliação contínua que objetiva desenvolver as aprendizagens.” Conforme ALLAL 

et al., 1986, p. 176 apud CASEIRO, 2008, p. 3, “a expressão avaliação formativa foi 

introduzida por Scriven num artigo sobre a avaliação dos meios de ensino (curricular, 

manuais, métodos, etc.)”. Segundo Hadji (2001), avaliação formativa é aquela que se situa no 

meio, ou seja, centro da ação de formação. É a avaliação que proporciona o levantamento de 

informações úteis à regulação do processo ensino – aprendizagem, contribuindo para a 

efetivação da atividade de ensino. 

Sendo assim fica claro que a avaliação formativa se distancia muito da 

tradicional, principalmente quando analisamos seu foco, seu objetivo. A sua 

prática transcende a ideia da classificação, da medição e da seleção. 

Neste sentido, de acordo com Allal et al.(1986 apud CASEIRO, 2008), a avaliação formativa 

como sendo uma avaliação que: 

[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas 

dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na 

sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se à avaliação somativa que constitui 

um balanço parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação formativa 

se distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma conotação menos patológica, 

não considerando o aluno como um caso a tratar, considera os erros como normais e 

característicos de um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem. 

(ALLAL et al., 1986, p. 14 apud CASEIRO, 2008, p. 3) 

Para caracterizar tal avaliação, Hadji (2001) indica que ela deve ser informativa, visto 

que informa os atores do processo educativo. Neste sentido, ela informa o professor dos 

efeitos reais de sua intervenção pedagógica, possibilitando que ele regule sua ação a partir 

disso. O aluno percebe onde está, toma consciência das dificuldades que encontra e pode 

tornar-se capaz de reconhecer e corrigir seus próprios erros. A continuidade é outra 

característica da avaliação formativa, que deve estar inscrita no centro do processo educativo, 

formativo, proporcionando uma articulação mais eficaz e constante entre coleta de 

informações e ação remediadora.  

Assim a avaliação formativa transpassa todo o processo de aprendizagem, visando 

contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, por meio de análises e regulações das 

ações (tanto dos aprendizes quanto dos formadores) que ocorrem ao longo desse processo. Se 
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devidamente empregada, torna-se uma poderosa ferramenta de apoio ao processo de 

aprendizagem. 

Segundo Perrenoud (1999), ao destacar o aspecto enfatizando que a avaliação 

formativa tem função remediadora. Ele afirma que esta modalidade de avaliação se assemelha 

à atitude do médico, que, ao diagnosticar o paciente de maneira individualizada, toma uma 

decisão, uma atitude concreta e particular. O diagnóstico deve, portanto, ser acompanhado de 

uma intervenção diferenciada. Para o autor, não há avaliação formativa sem diferenciação já 

que todo público escolar, por mais selecionado que seja, é heterogêneo. Defrontados com o 

mesmo ensino, os alunos não progridem no mesmo ritmo e da mesma maneira. Caso se 

aplique uma avaliação formativa, cedo ou tarde um fato se evidenciará: nenhum ajuste global 

corresponde à medida da diversidade das necessidades. A única resposta adequada, portanto, é 

a de diferenciar o ensino. 

O caráter remediador individualizado é o que justamente dificulta a emergência de 

uma avaliação formativa pelo fato de depender das condições estruturais do ambiente escolar, 

da formação dos professores, da disposição dos alunos, mas também, e não menos importante, 

das intenções envolvidas no trabalho pedagógico. Para isso Hadji (2001) afirma que: 

[...] ela é uma possibilidade oferecida aos professores que compreenderam que 

podiam colocar as constatações pelas quais se traduz uma atividade de avaliação dos 

alunos, qualquer que seja a sua forma, a serviço de uma relação de ajuda. É a 

vontade de ajudar que, em última análise, instala a atividade avaliativa em um 

registro formativo. (HADJI, 2001, p. 22) 

Um aspecto dificultador, segundo Allal et al. (1986 apud Caseiro,2008), é o fato da 

formulação de uma hipótese de diagnóstico depender, em grande parte, de um trabalho 

intuitivo do professor. Hadji (2001) afirma que há três principais obstáculos à emergência de 

uma avaliação formativa. O primeiro é a existência de representações inibidoras, o segundo é 

a pobreza atual dos saberes necessários e o terceiro é a preguiça ou medo dos professores, que 

não ousam imaginar remediações:  

Se o diagnóstico orienta a busca de uma remediação, está sempre deve ser inventada. 

Ela depende da capacidade do professor para imaginar e pôr em execução 

remediações. Assim, não há relação de causalidade linear e mecânica entre o 

diagnóstico e a remediação. De modo que o que falta frequentemente é ou a vontade 

de remediar (porque, por exemplo, não se acredita mais na possibilidade de melhora 

do aluno), ou a capacidade de imaginar outros trabalhos, outros exercícios. (HADJI, 

2001, p. 24). 



17 
 

Hoffmann (2012) fala que a maior polêmica que se cria nos dias de atuais, diz respeito 

à questão da melhoria da qualidade de ensino, em relação a uma perspectiva inovadora da 

avaliação. 

De acordo com Caseiro (2008), apesar da subjetividade e incerteza inerentes à prática 

da avaliação formativa, ele considera que ela seja possível no sentido de que ela se constitui a 

essência do que deve ser a avaliação num processo ensino-aprendizagem eficaz de formação 

integral de cidadãos individuais. O autor fala que a intenção de ser útil do professor, o uso de 

sua intuição com base em suas experiências e a busca do saber constituem, por sua vez, a 

essência do que é ser um educador. Hadji (2001) traduz a importância de os atores do 

processo ensino-aprendizagem assumirem efetivamente seus papéis quando questiona: 

Se o professor não assumir o risco de fabricar instrumentos e inventar situações, 

desde que tenha a preocupação constante de compreender para acompanhar um 

desenvolvimento, como o aluno pode realmente, em sua companhia, assumir o risco 

de aprender? (HADJI, 2001, p. 24). 

Diante disso, a cada dia novas tecnologias são inseridas no âmbito escolar. “O 

convívio cada vez mais intenso com as tecnologias nos mais diversos contextos vêm 

exercendo uma grande influência sobre a preparação de materiais educacionais e práticas 

pedagógicas pautadas no seu uso” (AVILA, 2014 p.1).  

Silva (2002) fala do desafio de como obter as informações sobre as aprendizagens dos 

sujeitos para diversificar a prática docente com consistência pedagógica. Segundo o autor 

apoiado na Pedagogia Diferenciada e da Autonomia: “É em resposta a esta indagação que a 

avaliação do ensino e das aprendizagens ganha sentido fundamental. No paradigma 

educacional centrado nas aprendizagens significativas” (SILVA, 2002, p. 1) 

Assim segundo Silva (2002): 

[...]a avaliação é concebida como processo/instrumento de coleta de informações, 

sistematização e interpretação das informações, julgamento de valor do objeto 

avaliado através das informações tratadas e decifradas, e, por fim, tomada de decisão 

(como intervir para promover o desenvolvimento das aprendizagens significativas). 

[...]Vale ressaltar que o julgamento de valor é feito baseado em objetivos e critérios 

previamente negociados e estabelecidos pelos sujeitos do processo pedagógico, em 

particular, avaliativo e registrados no projeto pedagógico da escola e no 

planejamento do professor e da professora. (SILVA, 2002, p.1 e 3) 

Nesta circunstância a avaliação é espaço de mediação/aproximação/diálogo entre as 

formas de ensino dos professores e percursos de aprendizagens dos alunos, a avaliação possui 
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o papel de se centrar na “(...) forma de como o aluno aprende, sem descuidar da qualidade do 

que aprende” (MÉNDEZ, 2002, p.19).  

Para orientar o professor a ajustar seu fazer didático de maneira que produza desafios 

que se transformem em aprendizagens para os alunos. Ou seja, a maneira como o sujeito 

aprende passa a ser mais importante que aquilo que aprende, porque facilita a aprendizagem e 

capacita o sujeito para continuar aprendendo permanentemente. Conscientes do modo como o 

sujeito aprende os professores descobrem a forma de ajudá-lo (SILVA,2002). 

A avaliação formadora reguladora torna-se “(...) instrumento privilegiado de uma 

regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas” (PERRENOUD, 1999, 

p.14) que possui as seguintes características: democrática, constante, contínua e diversificada, 

sistemática (metódica) e intencional (SILVA, 2002). Ainda segundo Silva (2002) a 

democráciatica é um lugar de negociação no movimento de definição de seus objetivos, 

critérios, instrumentos e dinâmica. Democrática também deve ser o território em que os 

educandos têm a oportunidade de aplicarem seus conhecimentos e apresentarem suas dúvidas, 

inseguranças, incertezas.  

Segundo Álvarez Méndez (2002), avaliação quando democrática dar oportunidade aos 

alunos e às alunas e aos professores e às professoras espaço de diálogo e participação. É 

fundamental aprofundar a discussão em torno da concepção e do processo avaliativo 

formativo regulador, principalmente, em valor, da alegação, por parte dos professores, de que 

o avanço nas formas de organizar o ensino não têm tido correspondência nas práticas 

avaliativas, ocorrendo, portanto, uma discrepância entre inovadoras práticas educativas e as 

vigentes formas avaliativas (SILVA,2002). Ou seja, como diz Hoffmann (1993, p.14), “(...) o 

cotidiano da escola desmente um discurso inovador de considerar a criança e o jovem a partir 

de suas possibilidades reais. A avaliação assume a função comparativa e classificatória”. 

Perrenoud (1999) também tem a mesma opinião logo quando escreve que a teoria avaliativa já 

avançou muito, mas o fazer avaliativo no cotidiano da escola ainda traz vestígios de uma 

avaliação mensuradora e coercitiva. 

A avaliação nos mostra o caminho e cabe a nós professores buscamos os instrumentos 

para a sua efetivação em nosso trabalho pedagógico.  
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2.4 Software ou Aplicativos ou/e Aplicativos Móveis? 

De acordo com Rezende (2005), “software é um subsistema de um sistema 

computacional. São os programas de computadores.” Ainda segundo o autor um Sistema é 

conjunto de partes que interagem entre si, visando um objetivo comum. Na área da 

informática o Sistema é conhecido como o conjunto do software, hardware e recursos 

humanos.    

Aplicativo ou programa é um tipo de software que funciona como um conjunto de 

ferramentas desenhado para realizar tarefas e trabalhos específicos no seu computador. 

Enquanto os sistemas operacionais são encarregados de fazer funcionar o seu computador, os 

programas são apresentados como ferramentas para melhorar as tarefas que você realiza. 

Alguns exemplos destes programas ou aplicativos são os processadores de texto, como o 

Microsoft Word, as planilhas de cálculo, como o Excel; e as bases de dados, como o Microsoft 

Access (GCFAprendelivre, 2017).  

O autor explica que os aplicativos são conhecidos como Apps porque vem da palavra 

em inglês Application, os aplicativos para desktops ou notebooks, usualmente são 

denominados aplicativos de escritório e para os dispositivos móveis são denominados 

aplicativos móveis. 

2.5 O que são TAGs?  

Uma TAG, ou em português etiqueta, é uma palavra-chave (relevante) ou termo 

associado com uma informação (ex: uma imagem, um artigo, um vídeo) que o descreve e 

permite uma classificação da informação baseada em palavras-chave (WIKIPÉDIA,2017). 

Segundo Miranda (2011), para que nós possamos entender o que são as TAGs, temos 

que começar conhecendo o significado da palavra. De acordo com o autor, assim como na 

maioria das palavras na linguagem do computador são originadas do inglês, a palavra TAG 

significa etiqueta ou rótulo, a etiqueta é algo que colocamos em objetos, mercadorias, 

arquivos, etc. para nos ajudar na lida diária, para nos orientar. 

Segundo Miranda (2011), a leitura de TAGs em páginas de internet é feita através de 

Robot que: 

[..] alguém construiu um robot que vai a uma página da web e recolhe as 

informações contidas nessas etiquetas. Por exemplo, uma das informações que ele 
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recolhe é o título da página, a qual precisa estar devidamente etiquetada, para que o 

robot "saiba" o que ela contém. O robot é um programa e, nestas circunstâncias, é 

instruído a recolher as informações que estão contidas dentro das etiquetas. Para ser 

mais específico, no exemplo do título, ao entrar na página, ele se depara com várias 

instruções, e uma delas é a seguinte: title. Isto significa que o nome da etiqueta (tag) 

é title (=título). Logo, o início do título da página é precedido da palavra title, assim 

representada: <title>. Dizemos que a tag título está aberta, e que vai começar a ser 

colocado o título (MIRANDA, 2011, p.1). 

Para uma exemplificação o autor dar um exemplo, segue a figura abaixo: 

Figura 1 – Exemplo de Titulação de página com TAGs.  

Vamos supor que o título da página seja "O que são as tags". A TAG título ficará assim: 

<title>O que são as tags</title>  

 

Fonte: Miranda, Ruy, 2017. (Adaptado pelo Autor) 

O autor ainda explica que:  

[...]. Observa-se que, depois de se escrever o título da página, a palavra title é 

colocada de novo, porém precedida de uma barra. A barra significa o fechamento da 

tag título. Toda tag que abrimos precisa ser fechada. E todas as tags são fechadas 

com uma barra desse tipo. O robot vai enviar para o banco de dados do mecanismo 

de busca que a etiqueta título tem o seguinte conteúdo: "O que são as tags". No 

banco de dados esta informação será usada, juntamente com outras, para classificar a 

página e colocar a página em uma ou várias listas. Os mecanismos de busca exibem 

o título – no todo ou em parte – quando exibem a página em alguma lista. Cada tag 

representa um tipo de informação. Os robots são programados para enviar as 

informações contidas em todas as tags. Cada mecanismo de busca tem os seus 

próprios robots e seu próprio banco de dados. Então, finalmente podemos dizer que 

as tags são códigos de html usados para orientar a transmissão de informações e que, 

embora não sejam exibidas na tela do computador, determinam os conteúdos de uma 

página da Internet que serão mostrados na tela (MIRANDA, 2011, p.1). 

As TAGs ficam localizadas ao longo da página. Os robots são programados a seguir 

uma sequência na leitura das TAGs. Portanto, o que os robots leem não é o mesmo que o 

usuário vê na tela do computador. Igualmente, os robots leem coisas que não aparecem na 

tela. As TAGs são códigos que, reunidos, formam a linguagem HTML, a linguagem universal 

para os computadores (MIRANDA, 2011). 
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A HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que 

significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na 

construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. 

A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML (WIKIPEDIA, 2017). 

[..] HyTime é um padrão para a representação estruturada de hipermídia e conteúdo 

baseado em tempo. Um documento é visto como um conjunto de eventos 

concorrentes dependentes de tempo (como áudio, vídeo, etc.), conectados por 

hiperligações. O padrão é independente de outros padrões de processamento de texto 

em geral. SGML é um padrão de formatação de textos. Não foi desenvolvido para 

hipertexto, mas tornou-se conveniente para transformar documentos em hiper-

objetos e para descrever as ligações (WIKIPEDIA ,2017, p.1). 

As informações ficam guardadas em banco de dados. Segundo Korth (1994) um banco 

de dados é uma coleção de dados inter-relacionados, que representam informações sobre um 

domínio específico, ou seja, sempre quando há a possibilidade de agrupar informações que se 

relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que temos um banco de dados.  

Um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) é um software que possui 

recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. 

São exemplos de SGBDs: SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, PostgreSQL, o próprio Access 

ou Paradox, entre outros (REZENDE, 2017). 

De acordo com Rezende (2017), um sistema de banco de dados é composto por um 

conjunto de quatro componentes básicos: dados, hardware, software e usuários (Figura 2). 

Date (1991), conceituou que “sistema de bancos de dados pode ser considerado como uma 

sala de arquivos eletrônica”.  
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Figura 2 - Ilustração dos componentes de um sistema de banco de dados. 

 

Fonte: Rezende, 2017. 

 

2.6 Aplicativos com funções Correlatas de Avaliação disponíveis na web. 

Atualmente existem diversos softwares voltados para auxiliar o processo de avaliação 

escolar, mas alguns em sua maioria são baseados na perspectiva de elaboração de provas e 

outros direcionados para busca de textos visando averiguar a existência de plágio. Porém não 

se identificou nenhum que utilize a busca de palavras-chave para uma correção parcial em 

atividades avaliativas. A seguir foram elencados alguns softwares que visaram mecanismos 

que contribuíram para a criação da proposta neste trabalho, como também a comprovação da 

possibilidade técnica para o desenvolvimento tecnológico (programação) deste aplicativo:  

Prova Fácil: é um aplicativo que permite a elaboração, organização e correção instantânea de 

provas on-line e impressas. Com um banco de dados, constantemente atualizado, com este 

aplicativo o professor poderá cadastrar e categorizar o banco de questões da sua instituição, e, 

a partir dele, gerar inúmeras avaliações on-line e impressas. Isto é possível, porque a 

ferramenta diagrama automaticamente as provas em layout otimizado, produz folhas de 

respostas nominais com QR Code e código de barras. Dessa forma, você poderá corrigir suas 

avaliações utilizando qualquer tipo de scanner, inclusive celular. 

AppProva: é um aplicativo que possibilita a realização de simulados com correção online. A 

partir de um banco de dados enorme de provas realizadas do Enem. A vantagem que o 
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AppProva oferece em relação a outras tecnologias educacionais  é na questão de tempo 

pois como as questões já estão prontas não há a necessidade do professor elabora-las. 

Outra vantagem são os relatórios que o aplicativo promove a escola quando esta ado ta 

o AppProva na instituição. A partir dos resultados dos alunos na escola diante do 

aplicativo, professores podem diagnosticar as dificuldades dos alunos e embasar 

intervenções pedagógicas, melhorando a proficiência relativa a conteúdos e 

habilidades. 

Nearpod: é uma plataforma que permite aos professores, escolas e distritos, gerenciar 

conteúdo em dispositivos móveis dos alunos. Ele combina perfeitamente apresentação 

interativa, colaboração e ferramentas de avaliação em tempo real em uma única solução 

integrada. O professor partilha informação com alunos, atribui tarefas e recolhe informação 

sobre o progresso dos alunos em tempo real. Apresentações Nearpod: Criar novos slides ou 

transformar o seu Powerpoint, Apresentações do Google ou PDFs em apresentações Nearpod 

interativos. Envolvendo os alunos em qualquer dispositivo: lições são compartilhadas 

facilmente e sincronizados com os alunos em todos os dispositivos. O aplicativo inclui 

recursos interativos, como questionários, vídeos, enquetes, ferramentas de desenho, e muito 

mais. A avaliação é instantânea. A compreensão dos resultados se obtém através de relatórios 

abrangentes pós-sessão de feedback em tempo real associados a baixa de relatórios de dados.  

Plagium online: Este software anti-plágio é uma ferramenta que permite identificar suspeita 

de plágio em documentos disponíveis na Internet e que vem auxiliando muito autores e 

Instituições nessa questão que infelizmente vem se alastrando no meio acadêmico. 

Normalmente eles analisam arquivos em diversos formatos e apresentam relatórios sobre os 

documentos encontrados. É um software simples que possui uma busca rápida: para uma 

pesquisa ocasional de plágio, basta colar o texto na janela de texto e clicar em Busca Rápida. 

Ele é um software online e gratuito.  

A partir dos aplicativos elencados acima, foram pensados ajustes e aprimoramentos 

que levassem a um acompanhamento avaliativo em sala. Para que, a criação da proposta neste 

trabalho, buscasse contribuir com um auxílio em sala de aula para o professor de biologia.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: Criar uma proposta de aplicativo para auxiliar professor de Biologia em 

processos avaliativos.  

3.2 Objetivos Específicos: 

 Compreender o papel da Avaliação da Aprendizagem em Biologia.  

 Identificar alguns aplicativos que podem dar suporte ao professor na prática avaliativa. 

 Descrever uma proposta de aplicativo através de fluxograma explicando suas 

funcionalidades. 
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4 METODOLOGIA 

A elaboração deste trabalho se iniciou a partir de levantamentos a respeito da 

avaliação da aprendizagem visando contribuir para a orquestração em sala de aula de biologia, 

auxiliando o professor em seu trabalho avaliativo.  

Para a elaboração desta proposta de aplicativo, sob a ótica da avaliação formativa, foi 

realizado primeiramente um levantamento bibliográfico com material disponível entres os 

anos de 1990 a 2017 acerca de conceitos da avaliação; discussões de como aplicativos podem 

dar suporte em sala de aula a professores em sua prática; O que são softwares, aplicativos ou 

aplicativos móveis e TAGs. Com o propósito de aproximar as principais ideias de avaliação 

que pudessem contribuir para a construção da proposta.     

Seguidamente foi construída a proposta esquematizada através de fluxogramas que 

revelam esquemas parciais e total do aplicativo em si. Para tal foi utilizado como ferramenta o 

software CmapTools em sua versão 6.02, instrumento este usado para educação, treinamento, 

gerenciamento de conhecimento, brainstorming (Chuva de ideias), organização de 

informações, entre outras aplicações. O uso do mesmo se deu porque permitiu um fácil 

manuseio de suas ferramentas de construção de representações mentais, possibilitando a 

melhor visualização das funcionalidades previstas para o aplicativo. 

Posteriormente foi preparado um exemplo teste que teve como principal foco 

conteúdos de biologia, visto que é de uso oficial da formação do autor deste trabalho, para que 

seja possível revelar possíveis ideias para a área da avaliação em biologia, provocando um 

aguçamento no pensamento de estratégias futuras para os profissionais a partir da leitura deste 

trabalho.  

Para finalizar uma breve discussão a respeito da proposta que pode ser viável para 

contribuir com ideias futuras na área da avaliação da aprendizagem.  
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5 PROPOSTA  

O foco do presente trabalho está em criar uma proposta de aplicativo de auxílio em 

processos avaliativos para professores de biologia. Para isso foi essencial compreender o 

papel da Avaliação da Aprendizagem em Biologia através da avaliação formativa que esteve 

como base na construção desta proposta. Além também dos aplicativos com funcionalidades 

correlatas disponíveis na web.  

A proposta aqui descrita é destinada a professores de biologia que tem como objetivo 

acompanhar, e ter auxilio, no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos através de suas 

avaliações.   

As figuras que usaremos, foram produzidas para fins deste trabalho com vistas a 

esclarecer graficamente o trajeto de elaboração da nossa proposta de aplicativo para avaliação 

da aprendizagem no ensino de biologia. 

Ao iniciar este aplicativo o professor terá uma segurança podendo colocar sua 

autenticação através de Login e senha para a restrição dos dados e também para ter acesso a 

tela posterior conforme a Figura 3. 

Figura 3 - Esquema de Telas para autenticação e acesso a Tela de Avaliação: 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 
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5.1 Menus 

O menu do aplicativo será composto de três itens de processos segundo a Figura 4. 

Figura 4 – Representação dos menus contidos no aplicativo. 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

Em cada menu o professor poderá acessar a ação escolhida para a enventual escolha 

das ações a serem realizadas pelo aplicativo. 

5.2 Processos e Subprocessos em cada Menu 

5.2.1 Menu 1: Instrumento de Avaliação 

Processo A  

O primeiro menu de processo foi designado como “Instrumento de Avaliação” no qual o 

professor fará a escolha do instrumento de avaliação que será trabalhado em sua aula.  

Conforme a Figura 5. 

Subprocessos A: 

1A - Escolha do instrumento de avaliação pelo professor no qual, entre estes instrumentos 

poderão ser: mapas conceituais, resumos, testes, slides, seminários, exercícios.  

2A - Ação de Depósito de atividades: Realizadas pelo professor que poderá inserir sua folha 

resposta com a atividade. As atividades poderão ser resgatadas e utilizadas por ele novamente 

em outra turma. 

3A - Ação de Correção na qual o professor poderá visualizar e fazer correções das atividades 

individuais de cada aluno ou grupo junto com sua folha resposta.    
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Figura 5 - Esquema lógico do Menu 1 do aplicativo: 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

5.2.2 Menu 2:  Tags 

Processo B 

Inserção e seleção das TAGs (Palavras-chave) para busca nos textos das atividades a partir do 

banco de dados, para o instrumento de avaliação selecionado. Para que haja a busca do 

aplicativo por indicadores de acertos e erros a partir da quantidade de TAGs encontradas. De 

acordo com a Figura 7. 

Subprocessos: 

1B – Captura das TAGs a partir de arquivos PDF e DOC: A captura das TAGs é proposta 

neste trabalho para seja realizada por meio de programação que estará apta a buscar 

substantivos, adjetivos e verbos mais presentes nos textos, além de sinônimos, como 

encontramos, por exemplo, na ferramenta “Dicionário de Sinônimos”, no menu “Revisão” do 

Microsoft Word. (Figura 6)  
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Figura 6 – Ferramenta Dicionário de Sinônimos do Microsoft Word 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

2B – Geração de banco de TAGs: Com a captura e também podendo o professor inserir, as 

TAGs formarão um banco de dados no qual serão armazenadas as palavras-chave, sem que 

haja a repetição das mesmas no banco. Permitirá ao professor selecionar a partir do banco as 

TAGs para o seu instrumento avaliativo.    

3B – Inserção e seleção: O professor deverá inserir ou selecionar as TAGs para o instrumento 

de avaliação escolhido. A priori, o software apresentará algumas TAGs oriundas de palavras-

chaves presentes em livros didáticos, permitindo ao professor não começar do zero, 

obrigando-o a inserir um grande número de tags. 

4B - Geração de indicadores: a partir das TAGs selecionadas pelo professor o aplicativo irá 

gerar indicadores de acertos e erros para buscar o feedback do aplicativo. 
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Figura 7 - Esquema lógico do Menu 2 do aplicativo: 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

 

5.2.3 Menu 3:  Feedback (Resposta) 

Processo C 

Feedback do aplicativo: Outra função é a geração de retorno imediato para o aluno através de 

mensagens dadas pelo aplicativo de acordo com a quantidade de relação com a TAGs 

cadastradas pelo professor e encontradas pelo sistema. O Feedback além de ser uma resposta 

imediata para aluno, permite que o professor acompanhe a aprendizagem dos seus alunos em 

sala de aula, mostrando níveis obtidos por eles durante a realização de uma dada atividade, 

possibilitando também que o professor faça seu Feedback pessoal. Conforme a Figura 8. 

Subprocessos: 

1C – Retorno imediato para o aluno: Enviado pelo aplicativo, o feedback constará de 

mensagens prontas criadas previamente pelo professor. Como exemplo temos: “Parabéns. 

Você conseguiu inserir conceitos importantes para este assunto. Aguarde uma avaliação mais 

pessoal sobre sua atividade”; “Você usou poucas palavras-chave que são importantes para 
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definição do conceito X. Procure pensar e reescrever mais um pouco, revendo aspectos 

(como- colocar palavras-chave) “; “Tem alguma dúvida? me chame devemos conversar” e 

“Por favor, preciso falar com você sobre esta atividade”.  

2C – Feedback pessoal do professor: com o primeiro feedback que será realizado rapidamente 

pelo aplicativo o professor poderá fazer em seguida o seu feedback pessoal no qual, em suas 

próprias palavras, fará sua intervenção promovendo a mediação no processo de aprendizagem 

de seu aluno. Esta ação pode se dar pelo aplicativo e/ou pessoalmente. Além disso, também 

será possível informar datas para término da atividade (quando no caso for preciso um tempo 

a mais para a realização da atividade), notas, lembretes, e etc.   

3C – Diagnóstico em Níveis: Neste campo o aplicativo mostrará ao professor resultados 

parciais de cada aluno e da turma, de forma geral e percentual, revelando um diagnóstico 

geral da sala. Com base neste diagnóstico o aplicativo fará categorias de resultados, 

mostrando grupos que estejam em um mesmo nível de desenvolvimento de aprendizagem, ou, 

pelo menos, de acertos da atividade. Assim, proporcionará uma visão de grupos de alunos que 

necessitam de uma intervenção pedagógica mais efetiva e rápida para a realização da 

atividade. 

4C – Tempo de duração para atividades: Neste campo o professor fará a inserção de um 

tempo estimando para a realização da atividade, no qual o aplicativo, a partir do tempo 

definido pelo docente, promoverá os primeiros resultados finais para o professor. Ressaltando 

que o aplicativo já mostrará em tempo real o desempenho de cada aluno.  
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Figura 8 - Esquema lógico do Menu 3 do aplicativo 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

5.3 Fluxograma Geral da Proposta do Aplicativo  

A proposta aqui é ilustrada num panorama geral, no qual podemos observar como 

todos os processos e subprocessos fazem suas conexões afim de compreender a lógica por trás 

do aplicativo.  

Os menus possuem ligações uns com os outros, estabelecendo um percurso, no qual o 

professor será capaz de administrar o aplicativo facilmente. O Aplicativo propõe um caminho 

no qual o professor inicialmente fará a escolha do instrumento, em seguida ele irá executar a 

seleção e inserção de suas Tags, posteriormente ele indicará o tempo a partir do menu de 

feedback e em seguida acompanhará o processo por completo. Conforme a Figura 9. 
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Figura 9 – Fluxograma da Proposta do Aplicativo de Avaliação. 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

Vale deixar claro que, o aplicativo propõe um caminho, mas nada impede que o 

professor siga acessando os menus sem que esteja aplicando uma avaliação. Por exemplo, 

após ele ter feito uma aplicação de um instrumento em uma turma, o professor pode 

livremente elaborar material para uma próxima avaliação, digamos que o professor pode ir no 

menu tags e adicionar mais palavras-chave para enriquecer seu banco de tags. 

O foco é ter auxílio e acompanhar a aprendizagem dos alunos. Com as funcionalidades 

previstas no aplicativo o professor poderá ter em uma simples ferramenta, com funções 

satisfatórias. E como já visto a partir de outros softwares que possuem funções semelhantes, é 

viável a possibilidade técnica para o desenvolvimento tecnológico (programação) deste 

aplicativo.   
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Como forma de mostrar visualmente melhor o fluxograma com todas as 

funcionalidades propostas do aplicativo, foi elaborada em uma escala maior a Figura 9. 

Conforme o APÊNDICE A. 

5.3 Exemplo de Funcionamento da Proposta 

Como forma de ilustrar uma possível prática de uso deste aplicativo, propomos abaixo 

um exemplo que contemple conteúdos da Biologia, no caso, explorando conteúdos sobre os 

cnidários. 

Para a realização desta Avaliação o professor terá que executar estes principais passos: 

Primeiro passo: Acessar o Menu 1 - “INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO” - no qual o 

professor fará a escolha do instrumento de avaliação que neste caso o escolhido foi o resumo. 

Seguidamente o professor criou sua atividade de resumo conforme a Figura 10. 

Após feita a escolha, automaticamente o resumo será depositado no “Depósito de 

Atividades” juntamente com a folha de resposta do professor. O resumo após depositado 

poderá ser resgatado e utilizado por ele novamente em outra turma. 

Figura 10 - Exemplo de Atividade de Resumo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

Atividade de Resumo Filo Cnidária 

Diante do contexto estudado a partir da vida biológica animal do Filo Cnidária faça um 

pequeno resumo deste grupo descrevendo os principais questionamentos: o que são 

cnidários? Quais as suas principais caraterísticas? Quais são os principais grupos 

encontrados dentro dos cnidários? Descreva dois aspectos fundamentais do seu estilo 

de vida.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Segundo passo: Acessar o Menu 2 “TAGs” em que ele fará inserção e seleção das TAGs 

capturadas a partir de arquivos PDF e DOC, neste exemplo será capturado o seguinte texto 

conforme a Figura 11: 

Figura 11 - Exemplo de texto resposta para inserção e seleção de TAGs. (TAGs selecionadas 

em negrito) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, G. G. da (2017). 

As TAGs selecionadas pelo professor neste exemplo estão destacadas em negrito no 

texto acima.            

Após a captura ou inserção as TAGs serão armazenadas no banco de TAGs (banco de 

palavras-chave): podendo o professor inseri-las novamente em algum outro instrumento 

avaliativo.    

Terceiro passo: Acessar o Menu 3 “FEEDBACK” para selecionar o tempo para a realização 

da avaliação. Neste caso o professor colocou seu próprio tempo estimado em 40 minutos para 

os alunos realizarem o resumo. 

Durante a aplicação desta Atividade Avaliativa, os alunos terão retorno imediato com 

o Feedback do aplicativo de seus desempenhos como por exemplo: “Parabéns. Você 

conseguiu inserir conceitos importantes para este assunto. Aguarde uma avaliação mais 

pessoal sobre sua atividade” e etc. Assim também como o professor para que haja a 

intervenção imediata. 

“Cnidários são um grupo ou conjunto animal altamente diverso, que inclui 

águas-vivas, as anêmonas do mar, os corais e a hydra. Como principais 

caraterísticas os cnidários são Metazoa diploblásticos que se encontram no 

nível tissular de construção; possuem simetria radial; tentáculos; estruturas 

urticantes ou adesivas denominadas cnidas; cavidade gastrovascular 

incompleta, derivada da endoderme, como a única cavidade corpórea; uma 

camada intermediária, denominada mesênquima ou mesogleia, derivada da 

ectoderme. Os principais grupos dentro dos cnidários são cubozoa, scyphozoa, 

hydrozoa e anthozoa. Como aspectos fundamentais do seu estilo de vida 

temos: a tendência de formar colônias por reprodução assexuada, a colônia 

pode atingir dimensões e formas impossíveis de serem alcançadas por 

indivíduos isolados. Outro aspecto é de muitas espécies apresentarem um ciclo 

de vida dimórfico, ou seja, possui uma forma de pólipo (Poliplóide) e de 

medusa (Medusóide) independentes entre si.” 
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Após o término dos quarenta minutos o aplicativo, além de já ter alertado aos alunos 

com o Feedback do aplicativo, também informará o professor do Diagnóstico dos níveis de 

desempenhos gerais dos estudantes e poderá fazer seu Feedback pessoal. Finalizando assim 

sua Atividade Avaliativa.    
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6 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da elaboração desta proposta, concluímos que é extremamente relevante e 

necessário que os professores busquem formas de integrar as tecnologias nas suas realidades 

escolares, uma vez que foi constatado – a partir dessa pesquisa – que o uso de tecnologias 

pode proporcionar um grande potencial na promoção de uma aprendizagem mais consistente 

de biologia e de rápido retorno avaliativo para o professor e para o aluno. Além disso, é 

preciso pensar na criação de novas ferramentas que auxiliem o professor diante de seu 

trabalho pedagógico.  

A tecnologia está bastante presente na vida dos estudantes, e por isso precisa ser bem 

mais explorada nos processos avaliativos educacionais. Ao trabalharmos na perspectiva da 

avaliação formativa, percebemos que há um diferencial na troca de conhecimento pelos 

professores e alunos. Principalmente porque o Feedback é possível e rápido, além de o 

processo ser acompanhado de perto pelo professor. Os estudantes possivelmente se sentirão 

acompanhados, valorizados no percurso da sua própria aprendizagem, quando comparado a 

procedimentos teorizados de menor interação, o processo de acompanhamento contínua da 

avaliação permite que os mesmos tenham mais autonomia e mais controle do que estava 

sendo aprendido. Além disso, busca-se que os professores legitimem o uso de tecnologias 

como um ótimo recurso para o seu trabalho pedagógico em sala de aula, já que a resposta logo 

após um procedimento avaliativo possibilitava uma imediata reestruturação por parte do 

professor de suas abordagens teóricas / conceituais.  

Por se tratar de uma proposta, para o desenvolvimento de um aplicativo e que, para tal, 

foi observado alguns modelos de softwares que possuíam funções semelhantes às descritas 

neste trabalho, e que comprovaram a possibilidade técnica para o desenvolvimento 

tecnológico (programação) deste aplicativo. 

O ponto chave do aplicativo é o acompanhamento do processo visto que é uma 

estratégia que não necessita de muito trabalho para ser desenvolvida. Por se tratar de uma 

proposta surge a necessidade de se pensar em desenvolvimento de ideias como esta que 

poderiam contribuir como auxílio para professores de biologia nas escolas. Apesar das 

limitações estruturais e visando um futuro melhor, temos que ter em mente que a tecnologia 

avança cada dia mais e a escola precisa acompanhá-la. Precisamos ter consigo ferramentas 

com grande potencial pedagógico à disposição do professor. No entanto, para tirar um melhor 

proveito do que as tecnologias podem oferecer, é necessário que o professor esteja atualizado 
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e pronto para lidar com as adversidades que esses recursos podem criar. Tendo sempre em 

mente que a partir do momento que se usa tecnologias, a processo educativo muda. E por fim 

é preciso por iniciativa do governo preparar os professores de biologia para o uso de novas 

tecnologias em sala de aula através de capacitações, é necessário que o mesmo vivencie 

situações desafiadoras frente as tecnologias para ter a seus alunos, um aliado.  
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APÊNDICE A –  Ilustração em escala maior do Fluxograma com todas as 

funcionalidades concebidas para a Proposta de Aplicativo de Avaliação deste trabalho

  

 

 




