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OS PROCESSOS AVALIATIVOS:

PROCESSUAL – FOCO EM COMPETÊNCIAS

❑Nível de compreensão de conteúdos
específicos;

❑Habilidades desenvolvidas;
❑Dificuldades enfrentadas; e
❑Desafios a serem superados.



AVALIAÇÃO PROCESSUAL

Quais seus principais benefícios:

❑ Acontece para que se conheça o que o aluno
já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu;

❑ Providenciar meios para que o aluno
aprenda o necessário para a continuidade
dos estudos;

❑ A avaliação é vista como uma grande aliada
do aluno e do professor.



AVALIAÇÃO PROCESSUAL

Quais seus principais benefícios:

❑ Não se avalia para atribuir nota, conceito ou
menção, mas para se promover o alcance das
COMPETÊNCIAS a serem alcançadas pelo aluno;

❑ A avaliação acontece de forma continuada,
permitindo que aprendizagem e avaliação
andem de mãos dadas.



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA
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MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

MÓDULO

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENNHO 

INDIVIDUAL - ADI

AVALIAÇÃO POR 
PROJETOS - APP

Peso 1

Peso 3

AVALIAÇÃO 
COGNITIVA 

INDIVIDUAL - ACI
Peso 2



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENNHO 

INDIVIDUAL - ADI

ATITUDINAL

PROCEDIMENTAL 

COGNITIVA

❑ ESSAS 3 CATEGORIAS TOTALIZAM 27 ITENS DE AVALIAÇÃO.

1º Devolutiva de ADI De 9 a 13 de setembro

2º Devolutiva de ADI De 29 de outubro a 01 de 

novembro



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

12/11/2019 Avaliação Cognitiva Individual - ACI - Prática

de Projeto - A produção da casa.

13/11/2019 Avaliação Cognitiva Individual - ACI –

Caminhando pela História II

14/11/2019 Avaliação Cognitiva Individual - ACI -

Técnicas e Tecnologias de Representação do

Mundo II



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

10/12/2019 Play Again – Avaliação Cognitiva Individual -

ACI - Prática de projeto

11/12/2019 Play Again - Avaliação Cognitiva individual -

ACI - Caminhando pela História II

12/12/2019 Play Again - Avaliação Cognitiva individual -

ACI - Técnicas e Tecnologias II



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

AVALIAÇÃO POR 
PROJETOS - APP

ATITUDINAL

PROCEDIMENTAL 

COGNITIVA



MAPA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA

AVALIAÇÃO POR 
PROJETOS - APP

1ª Entrega: 
17/10/2019 

2ª Entrega: 07/11/2019 

Versão Final: 
25/11/2019

Play Again de APP: 16/12/2019



AVALIAÇÃO POR PROJETOS
Fundamentos para projetos de 

habitação



O PROJETO tem a seguinte questão desafiadora:

Como desenvolver o projeto de habitação 
unifamiliar que atenda às questões 

funcionais, psicossociais, econômicos, 
ambientais e culturais ?



O projeto de habitações unifamiliares deve ter como

fundamento a análise e compreensão de fatores

sócio-culturais de ordem histórica e fatores

psicológicos, que orientam a análise e compreensão

do comportamento dos grupos sociais, assim como a

compreensão das relações de ordem ambiental

presentes nas discussões contemporâneas sobre o

uso dos recursos naturais e seu impacto para o meio

ambiente e a sociedade.



Estas análises permitem ao arquiteto decidir sobre o

ordenamento funcional dos ambientes que compõe o

projeto, os materiais, técnicas e tecnologias

construtivas que farão a habitação unifamiliar ter um

significado para os seus usuários e para a cidade;



Como projetar com foco na sustentabilidade?

As construções sustentáveis tem por premissa a
construção de casa e edifícios em harmonia com o meio
ambiente.

No processo de construção sustentável busca-se
amenizar os impactos à natureza, reduzindo ao máximo
os resíduos gerados, utilizando com eficiência os
materiais e bens naturais, tais como água e energia.



Além disso, é imprescindível a aplicação de materiais
recicláveis e de menor impacto ambiental, como
madeiras reflorestadas e tijolo ecológico, por exemplo

É importante observar que as construções levaram em
consideração clima, ambiente, natureza e tecnologia, a
busca por alternativas mais econômicas e sustentáveis
na construção civil se intensificou, sendo hoje, quase que
um requisito obrigatório.

E como fazer isso se tornar realidade?



Construções sustentáveis devem levar em conta
algumas características para poderem ser consideradas
sustentáveis, sendo a principal delas, o respeito ao
ambiente, a comunidade e aos recursos naturais.

A utilização de madeiras reflorestadas, com selo de
certificação, de painéis fotovoltaicos, para uso da
energia solar, lâmpadas de led, vasos sanitários com
redução de água, estética inteligente, ao se utilizar a luz
do sol e aproveitar seu calor ou amenizá-lo, a fim de
reduzir o consumo de energia por condicionadores de ar,
são formas de deixar seu imóvel mais sustentável.



Desta forma, o programa tem como objetivo:

Desenvolver, a nível de anteprojeto, um projeto de 

residência unifamiliar considerando a topografia do 

lote com foco nos condicionantes sócio-culturais, 

tecnológicos e na sustentabilidade do meio ambiente.



A primeira entrega consiste em (17/10/2019):
• Entregar a documentação do projeto contendo a análise

do lote sobre os condicionantes físicos (topografia e
orientação), os condicionantes legais, o programa de
necessidades, análise de fluxos, o estudo do partido, o
estudo volumétrico e a planta baixa básica;

A segunda entrega consiste em (07/11/2019):
• Entregar de cortes e vistas;



Na versão final, serão considerados (25/11/2019):

• Projeto básico completo contendo o memorial
justificativo, a planta de localização, situação e
implantação no lote; a planta de cobertura, planta baixa
de todos os pavimentos, 2 cortes e 2 vistas e layout;



Serão considerados ainda, nos itens de avaliação:

• A adequação da solução apresentada no projeto aos
condicionantes físicos e bioclimáticos, às demandas dos
clientes e aos critérios de sustentabilidade;

• Serão considerados os argumentos contidos no
memorial justificativo e no estudo preliminar (incluindo o
estudo volumétrico), além do rigor da representação das
plantas técnicas.
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