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A FAC/FEA desenvolve, junto a alunos egressos do curso de Pedagogia,
um programa de estudos intitulado Núcleo de Pesquisa, que tem como
objetivo principal contribuir para a promoção do enriquecimento cultural
mediante a realização de estudos e pesquisas temáticas no campo
educacional, contribuindo, assim, para novas e significativas descobertas.
Este trabalho, especificamente, pertence à linha de pesquisa: Saberes e
Procederes no cotidiano da Educação Escolar e apresenta o seguinte tema
de estudo: “Avaliação do ensino e da aprendizagem”, que tem como
principais objetivos: compreender os vários conceitos de avaliação;
compreender a relação entre proposta de avaliação e postura política (visão
de Homem, Mundo e Educação); compreender a importância da parceria
docente/discente no processo avaliativo do ensino e da aprendizagem;
estudar propostas e instrumentos de avaliação da aprendizagem dentro da
teoria interacionista.A equipe no projeto é composta por uma professora
orientadora e por alunos egressos do Curso de Pedagogia que realizam
reuniões quinzenais para aprofundamento de estudos teóricossobre o
desenvolvimento de pesquisas que auxiliam as escolas de educação básica
do Sistema Municipal de Educação da cidade de Araçatuba. Prioriza-se a
discussão teórica relacionada ao assunto, buscando a melhor compreensão
dos conceitos e teorias epistemológicas existentes. Atualmente, o grupo de
pesquisa desenvolve estudos sobre propostas de avaliação do ensino e da
aprendizagem, visando melhor compreensão das bases teóricas que
embasam atuais propostas de avaliação presentes nos espaços escolares da
educação básica.
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