
 

 

 

Projeto “Unasp Virtual” 
 

 

Competências e Habilidades 

 

Competência 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação. 

 

Proposta de trabalho 

 

Objetivos 

 

 Possibilitar que o aluno conheça inovadores mecanismos de avaliação. 

 Desenvolver o senso crítico para observação dos resultados. 

 Análise de resultados por professores e alunos. 

 Constatação dos conteúdos com maior índice de dificuldade. 

 Estudo de possíveis causas que tenham gerado os resultados obtidos. 

 Busca de ações que viabilizem melhores resultados. 

 Auxiliar o vestibulando a se preparar para as provas do vestibular. 

 Inserir a cultura do uso de ferramentas virtuais no sistema de avaliação. 

 

Temas trabalhados / Disciplinas envolvidas no projeto 

Conteúdos trabalhados no bimestre por diferentes áreas do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias. 

Duração do projeto 

 

O projeto deverá se desenvolver com os alunos 1º, 2º e 3º EM. O trabalho será realizado durante o ano 

de 2017, em duas etapas I e II Semestre. 

 

Etapas do projeto 

 

1) Treinamento dos professores com profissionais habilitados; 

2) Envio de material aos professores com passo a passo para facilitar o uso do Unasp Virtual. 

3) Seleção de questões para alimentar o banco de dados cujo sistema (UNASP virtual) está inserido; 

4) Digitação das questões que alimentarão o banco de dados; 

5) Revisão das questões digitadas; 

6) Preparo do material digital para o dia da avaliação; 

7) Organização dos horários e turmas que participarão da avaliação (simulado). 

8) Recomendações aos alunos que participarão da avaliação (simulado). 

9) Treino com os alunos ao acesso a plataforma virtual. 

   10) Execução da avaliação (simulado). 

   11) Análise de resultados (com os alunos e em coordenação com os professores). 

   12)Considerando os índices apresentados na avaliação, buscar de práticas que tragam melhores 

resultados. 

  


