
Conhecimento que faz valer a pena

prova
colegiada Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido realizadas em 

torno da temática da avaliação da aprendizagem, 
garantindo que as práticas avaliativas se constituam como 
par te relevante do processo de ensino-aprendizagem.

Por sermos uma instituição de ensino antenada às mais 
modernas práticas pedagógicas, adotamos um sistema que 
nos permite avaliar, ao mesmo tempo, o estudante e todo o 
projeto educacional de nossas instituições, a PROVA 
COLEGIADA.

Reconhecida pelas mais altas instâncias educacionais e pelo 
mercado de trabalho, o projeto recebeu, inclusive, o prêmio 
de inovação e tecnologia.

O QUE É A PROVA COLEGIADA? 
É um sistema avaliativo numa perspectiva inovadora e 
contemporânea, que aborda todos os conteúdos do Plano 
de Ensino, construído, de forma colaborativa, por todos os 
educadores do Ser Educacional. A PROVA COLEGIADA 
permite que vários saberes sejam compar tilhados e 
enriquece o instrumento avaliativo apresentado ao 
estudante.

POR QUE OPTAMOS PELA PROVA COLEGIADA?
Ao realizar a PROVA COLEGIADA, o estudante desenvolve 
o pensamento e o raciocínio lógico, desenvolvendo 
potenciais como realizar inferências, levantar hipóteses, 
ler e interpretar, entre outras habil idades extremamente 
relevantes ao desenvolvimento profissional e intelectual.

Acreditamos que ao realizar a PROVA COLEGIADA o 
estudante se depara com modelos de questões que serão 
experimentadas por ele em outros desafios ao longo da 
vida, como o Exame de Cer tif icação Ocupacional, entre 
outros.

Tal perspectiva permite avaliar todo o projeto educativo, 
garantindo dados que nos levem a pensar no 
desempenho do estudante, da turma, de toda a 
instituição e, além disso, de um grande grupo de alunos 
em todo o ter ritório nacional.

Com essa proposta, superamos a perspectiva de uma 
prova puramente classificatória e adotamos um sistema 
avaliativo que nos permite uma análise muito mais 
criteriosa sobre o que, de fato, nos interessa: a 
aprendizagem do estudante.

BENEFÍCIOS DA PROVA COLEGIADA
Além de todos os benefícios já citados e que estão 
centrados nas práticas de ensino-aprendizagem, é 
impor tante reforçar que a PROVA COLEGIADA garante ao 
estudante a opor tunidade de ser avaliado em todos os 
conteúdos do Plano de Ensino das diversas disciplinas.

Essa realidade faz com essa avaliação, além de mais 
justa, faça uma análise mais abrangente de cada 

estudante, garantindo que possam pensar e evidenciar 
conhecimentos ou dificuldades em torno dos diversos 
componentes que compõem suas disciplinas cur riculares.

Isso possibil ita que o aluno tome consciência de tudo que 
pode aprender ao longo do semestre e dos desafios que 
enfrentará para superar suas dificuldades.

COMO É FEITA A PROVA COLEGIADA?
Em primeiro lugar, são analisados os conteúdos que fazem 
par te do Plano de Ensino de uma determinada disciplina. 
Nenhuma competência ou habil idade é avaliada sem que 
seja par te do componente cur ricular em questão.

Em seguida, um colegiado de professores - com a mais 
alta experiência no assunto - elabora um grupo de 
questões fáceis, médias e difíceis e formata, a par tir de 
várias questões em torno de todos os conteúdos da 
disciplina, uma prova de múltipla escolha, normalmente 
composta de 20 questões.
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