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RESUMO 

 

Com a declaração da pandemia do Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em março de 2020, houve a obrigatoriedade da adoção de medidas profiláticas para minimizar 
a disseminação do vírus, sendo necessário adaptar atividades do modelo presencial para o 
remoto. A escola, permeada por esse contexto, precisou alterar o processo de ensino 
presencial ao modelo remoto emergencial, bem como metodologias e sistemas avaliativos. O 
presente artigo buscou analisar sistemas avaliativos adotados por nove instituições públicas e 
privadas do ensino básico de Curitiba e Região Metropolitana, a fim de compreender suas 
estratégias e metodologias. Mediante análise qualitativa expositiva, foi utilizada entrevista 
semiestruturada realizada de maneira remota com docentes e funcionários das instituições, 
que permitiu constatar a existência de sistemas avaliativos associados às metodologias 
empregadas pelas instituições, com avaliação direcionada ao processo, contrapondo-se os 
pontuais. Conclui-se que as mudanças do período servem como alicerce em argumentações 
acerca de possibilidades que auxiliem adaptações pedagógicas ao contexto atual de maneira 
equânime, construindo propostas avaliativas significativas que perpassam o quefazer 
educativo, o ensinar e o aprender, remodelando as atitudes docentes e educacionais. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em março de 2020, o Brasil registrou seu primeiro caso de Covid-19, doença que 

possui como vetor de contaminação gotículas de saliva emitidas pela pessoa infectada. Para 

evitar a proliferação do vírus SARS-cov-2 algumas estratégias precisaram ser aderidas aos 

hábitos diários da população, como a higienização das mãos; utilização de álcool em gel; uso 

de máscaras; e distanciamento social, evitando aglomerações. Objetivando reduzir o contágio 

por aglomerações, fez-se necessário a suspensão de diversas atividades presenciais, incluindo 

as educativas. Mediante tal atitude, ainda em 2020, o Ministério da Educação autoriza, em 

caráter excepcional, a continuação do processo de ensino aprendizagem no modelo Remoto 

Emergencial através da publicação da Portaria  nº  343,  de  17  de  março  de  2020, Art. 1º,  

que  estabelece: “autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 

em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos 

limites estabelecidos pela legislação em vigor” (BRASIL, 2020). 

Diante do exposto, a instituições escolares se pautaram no Ensino Remoto 

Emergencial que se difere do Ensino à Distância pela sua situação de emergência, utilizado 

em casos onde a suspensão das aulas presenciais é necessária por tempo determinado, 

mantendo o processo de Ensino-Aprendizagem até a possibilidade de retorno às instituições 

físicas (HODGES et al, 2020). Para manter o processo de Ensino-Aprendizagem, permite o 

desenvolvimento de componentes curriculares obrigatórios, de maneira remota, através de 

plataformas distintas como o Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, com atividades síncronas 

e assíncronas, e contato com os docentes.  

A educação e a tecnologia são temáticas que devem paulatinamente se relacionar, 

porém, com a adesão ao Ensino Remoto Emergencial tal união ocorreu repentinamente, sem a 

preparação adequada (BRITO; COSTA, 2020). Assim, a adaptação ao modelo do Ensino 

Remoto Emergencial resultou em modificação na metodologia, nos currículos e nas 

avaliações escolares das instituições, que buscaram melhores possibilidades educativas 

mediante seu contexto específico e cultura escolar.  

Com base nesse contexto, por meio de observações de campo, entrevistas e círculos de 

conversas com a comunidade escolar, realizadas durante o ano de 2020, pelo Projeto de 
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Extensão e Programa Licenciar em Tempos de Pandemia e Isolamento Social, da 

Universidade Federal do Paraná, o presente artigo possui como objetivo apresentar resultados 

obtidos através de entrevistas realizadas com escolas da rede básica de ensino do município 

de Curitiba e da Região Metropolitana, sobre as variações dos sistemas avaliativos, 

ressaltando a característica processual aderida às instituições para as avaliações e a 

importância dessa compreensão na formação docente em licenciatura, essencial para 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O processo de Ensino-Aprendizagem tem como principais eixos a relação entre a 

metodologia, o conteúdo e as avaliações, estruturas que precisaram ser adaptadas com a 

necessária adesão ao Ensino Remoto Emergencial. Segundo Freire (1989) existe uma relação 

indissociável entre a prática educativa e as avaliações, “O trabalho de avaliar a prática jamais 

deixa de acompanhá-la. A prática precisa de avaliação como os peixes precisam de água e a 

lavoura da chuva” (FREIRE, 1989, p. 47). Mediante essa importância, as avaliações se 

configuram como instrumentos de aferição de conhecimentos com objetivos específicos e 

delimitados previamente pelo docente, que auxiliam na visualização dos conhecimentos 

adquiridos e podem visar o simples registro; a possibilidade de melhoria de nota; ou a 

superação de dificuldades e o aprofundamento das facilidades para potencializar a educação 

dos estudantes (LUCKESI, 1998).  

A avaliação efetiva deve partir de uma atitude acolhedora do docente, que respeite as 

singularidades dos seus estudantes e tenha como objetivo o “[...] acompanhamento e 

reorientação da aprendizagem” (LUCKESI, 2005, p. 47), insinuando a importância das 

relações construídas em sala de aula, a importância do diálogo, da comunicação e da 

adaptação ao contexto. Nessa conjuntura, elas são inseridas na educação e subordinadas ao 

processo pedagógico, não neutras, mas direcionadas para as atribuições de sentidos e 

significados dos professores (CHUEIRI, 2008), possibilitando que a opção constituída pela 

superação de dificuldades e o aprofundamento das facilidades em relação aos conteúdos 
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sejam as que mais se aproximam ao objetivo essencial de redirecionar os parâmetros 

educativos para a potencialização da aprendizagem. Dessa forma, das três possibilidades de 

aferição supracitadas – registro; melhoria de nota; e evidência das potencialidades e 

dificuldades dos estudantes – , apenas a terceira não está limitada a um método de verificação 

ou testagem de saberes. 

A partir disso, a avaliação propriamente dita se inicia com o diagnóstico composto 

pela coleta de dados, especificação dos conteúdos e dos instrumentos, qualificação e 

transformação em um sistema de notas, para posteriormente ser finalizada com a tomada de 

decisão que busca melhorias no processo de Ensino-Aprendizagem. Enquanto isso, os exames 

são produzidos com grau de classificação, característica de reprovação ou aprovação, 

estimulam sentimentos negativos nos estudantes e finalizam em si mesmo, ou seja, a 

avaliação “é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, que não são 

amorosos, são excludentes, não são construtivos, mas classificatórios. A avaliação inclui, traz 

para dentro; os exames selecionam, excluem, marginalizam” (LUCKESI, 2000, p. 1). 

Com base nesse segmento, observa-se um direcionamento, no ensino presencial, para 

métodos de verificação de conhecimentos, exames pontuais, fragmentados, disciplinares e 

documentais, geralmente provas, que estimulem o estresse e a ansiedade (NASCIMENTO; 

GIMENIZ-PASCHOAL, 2008), pautados em examinar, medir, classificar e qualificar 

(CHUEIRI, 2008), enquanto deveriam ser processuais, com diferentes abordagens que 

ressaltem as individualidades, adaptados ao contexto e produzidos de forma amorosa, 

confortável e significativa.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente escrito foi desenvolvido com base em entrevistas semiestruturadas, 

realizadas por videoconferência ou e-mail com docentes e funcionários de escolas da rede 

básica de ensino de Curitiba e Região Metropolitana em parceria ao Projeto de Extensão e 

Licenciar Educação Remota em Tempos de Pandemia, ao total, quarenta entrevistas foram 

obtidas. A entrevista foi construída a partir de observações de campo, rodas de conversa e 
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relatórios científicos, analisadas pelo grupo Licenciar, que procura compreender as vivências 

e percepções do processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia. Sob esse viés, a 

entrevista apresentou o total de dez perguntas envolvendo a metodologia, avaliação e 

acessibilidade das escolas no Ensino Remoto Emergencial. 

Das quarenta entrevistas iniciais, nove foram escolhidas, mediante a complexidade das 

respostas, sendo três municipais, duas estaduais e quatro particulares, interpretadas por meio 

de metodologia qualitativa que busque elementos essenciais na percepção de um fenômeno 

(CRESWELL, 2010). As entrevistas foram organizadas em relatório técnico científico 

(DOMINGUES; JAIME, 2020) e as escolas selecionadas para o estudo em questão foram 

codificadas por meio de mecanismo alfanumérico, onde a letra representa o tipo de 

instituição: Estadual (E), Municipal (M) e Privada (P); e o número é referentes a sua 

localização na ordem alfabética, configurando as instituições E1, E2, M1, M2, M3, P1, P2, 

P3, P4. Assim, buscando induzir considerações sobre os sistemas avaliativos, duas das dez 

perguntas foram evidenciadas, a saber: “Qual o método utilizado pela escola para manter o 

processo de ensino aprendizagem com seus estudantes? Por sites? Por aulas gravadas? Por 

lives? Que tipo de aplicativo ou plataforma está sendo usado? Se possui grupo de pais por 

redes sociais? Etc.” e “Como está sendo organizado o processo avaliativo dos estudantes?” 

(DOMINGUES; JAIME, 2020, p. 9). 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em março de 2020, instituições de todo Brasil permeadas por um novo contexto, 

reinventaram saberes e métodos, se desvinculando temporariamente do sistema de ensino 

presencial, tradicional na educação básica, para dar prosseguimento às atividades pedagógicas 

(BRITO; COSTA, 2020). Porém, muitas instituições encontravam dificuldades para inserir 

recursos digitais e tecnológicos em processos de Ensino-Aprendizagem, seja por falta de 

recursos ou ausência de formação continuada, tendo assim, que romper com alguns desses 

dilemas para dar continuidade às atividades pela categoria de Ensino Remoto Emergencial 

(DOMINGUES; JAIME, 2020, p. 9), incluindo as metodologias aderidas para as atividades 
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escolares, evidenciadas na pergunta “Qual o método utilizado pela escola para manter o 

processo de ensino aprendizagem com seus estudantes? Por sites? Por aulas gravadas? Por 

lives? Que tipo de aplicativo ou plataforma está sendo usado? Se possui grupo de pais por 

redes sociais? Etc.”  

As escolas municipais M1, M2 e M3, apresentaram semelhanças quanto à veiculação 

de propostas pedagógicas via videoaulas, divulgadas pela página Tv Escola Curitiba, presente 

no YouTube e em canal televisivo aberto, onde diariamente são transmitidos vídeos 

ministrados por docentes específicos da Secretaria Municipal da Educação de cada nível de 

ensino ou componente curricular, os quais integram o Núcleo de Educação Municipal de 

Curitiba e Regionais de Ensino dos bairros da capital. Além disso, M1, M2 e M3, utilizam de 

aplicativos como Google Classroom, WhatsApp e Facebook para complementar tarefas e 

manter contato com responsáveis e também, quinzenalmente há entrega de materiais 

impressos para complementar saberes transmitidos através das vídeo propostas. Nota-se que a 

M2, preocupada com a situação vulnerável de alguns estudantes, oferece empréstimo de 

materiais didáticos.  

As escolas E1 e E2, seguem a configuração das escolas municipais, onde as aulas são 

transmitidas por um canal de televisão, o Tv Paraná, e contam com o aplicativo Aula Paraná, 

que pode ser baixado em lojas de sistemas operacionais (Android e IOs). E1, oferta livros em 

formato físico e digital, atividades impressas e criou grupos de WhatsApp para comunicação 

de docentes e estudantes. E2, optou por utilizar o aplicativo Google Classroom, mantendo 

atividades apenas no formato online. 

As escolas P1, P2, P3 e P4, possuem distinções, principalmente no que tange à escolha 

de metodologias e plataformas. P1, inicialmente utilizava o site Moodle para realizar 

acompanhamento de aprendizagem em cada nível de ensino. Com a Deliberação n.º 01/2020 

do Conselho Estadual de Educação (PARANÁ, 2020), iniciou a utilização da Plataforma 

Microsoft Teams, que permite interações síncronas e assíncronas, para organizar conteúdos e 

tempo pedagógico. As atividades didáticas seguem sendo enviadas via Moodle. Docentes e 

estagiários realizam orientações acerca de dificuldades de acesso e informações sobre 

materiais a serem utilizados. Comunicados são feitos pelas redes sociais da instituição. 
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P2 também utiliza da Plataforma Microsoft Teams, as aulas são ao vivo, o que permite 

interações a todo o momento. Arquivos com tarefas são compartilhados pela plataforma. O 

contato é realizado via e-mail ou telefone. Nas redes sociais da instituição são divulgadas 

atividades lúdicas de caráter não obrigatório que podem ser realizadas a qualquer momento. 

P3 utiliza da mesma plataforma que P1 e P2, porém as videoaulas são postadas de acordo com 

uma ordem, a qual deve ser seguida pelos estudantes. Durante a semana é realizado um 

encontro síncrono com as turmas. Para manter o contato há o uso de uma ferramenta própria 

da instituição. Comunicados são realizados via e-mail ou telefone. P4 utiliza  a  plataforma 

Zoom onde os encontros seguem o horário das aulas. As atividades são enviadas via e-class, 

site onde estão os vídeos e áudios contendo explicações, com seus respectivos prazos de 

finalização. O suporte às famílias é realizado via e-mail ou redes sociais e cada turma possuí 

um grupo de WhatsApp para manter contato. 

Através das pesquisas realizadas com escolas públicas e privadas é possível evidenciar 

a remodelação do sistema educacional até então vigente, onde, algumas instituições buscaram 

manter maior contato entre docentes e estudantes, e em outras ocorreu distanciamento. Nota-

se a inserção de recursos e aplicativos permitindo novas possibilidades e descobertas aos 

docentes, bem como aos estudantes, o que corrobora com o que diz Bittencourt e Albino 

(2017) sobre utilização cada vez maior das mídias digitais no ambiente acadêmico e 

corporativo como estratégia, sendo que um público cada vez mais envolvido com a 

tecnologia, trazem para as instituições várias opções de recursos didáticos para lhes dar a 

oportunidade de responder às diferenças individuais e às múltiplas facetas da aprendizagem.  

Diante do exposto, a apropriação de recursos tecnológicos pela educação se fez 

necessária e se constitui como importante aproximação, assim como afirma Kenski (2012), a 

reorientação de descobertas, valores e comportamentos deriva de novas aprendizagens, 

colocadas em prática. Dessa maneira, elucida-se aos docentes e estudantes que a tecnologia 

pode ser aliada ao processo de Ensino-Aprendizagem e em outros processos pertinentes a seu 

cotidiano, evidenciado com o modelo Remoto Emergencial instaurado durante a pandemia. 

Compreender a metodologia instituída pelas instituições no modelo Remoto 

Emergencial oportuniza revelar a relação entre educação e tecnologia, e assim, desenvolver 

questionamentos sobre outras bases educacionais, incluindo as avaliações. Com alicerce na 
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educação como fenômeno modificado pelas necessidades impostas durante a pandemia, a 

pergunta “Como está sendo organizado o processo avaliativo dos estudantes?”, foi estudada 

buscando induzir reflexões acerca das tendências do processo avaliativo em tais unidades 

escolares neste contexto. 

Inicialmente, vale destacar a estratégia da utilização de materiais impressos pelas 

instituições, principalmente as públicas, mesmo com o Ensino Remoto Emergencial 

apresentando grande dependência dos meios tecnológicos e digitais. Tal mecanismo foi usado 

por diferentes motivos, como pode ser visto na resposta da instituição E1 que visa integrar 

estudantes sem ou com dificuldade de acesso aos meios digitais. Além disso, essa ferramenta 

pode ter sido aderida como forma integral de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes, ou associada a outros métodos, como é visível, respectivamente, nas respostas das 

instituições M1 que utiliza apenas as atividades impressas, e M3 que associa o retorno de 

registros no caderno e as atividades impressas, as práticas citadas anteriormente seguem de 

certo modo o que Domingues e Jaime (2020) relatam em seus escritos, conforme segue: 

“Todos os processos avaliativos derivam da entrega de atividades impressas  retiradas  na  

secretaria  da  escola,  os  estudantes  não  fazem  nenhum processo avaliativo online devido a 

idade das crianças”;  “[...] pensam em formas avaliativas voltadas aos registros no caderno, 

das atividades propostas pelas videoaulas, e o retorno das atividades quinzenais propostas pela 

escola”; “após o período de Pandemia, as anotações feitas nos cadernos contarão como notas”. 

Diante do exposto, o registro no caderno se mostra como outro item avaliativo 

presente nas respostas das escolas públicas municipais, que apresentam como metodologia as 

videoaulas veiculadas pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, como citado pela 

escola M3 e M4, objetivando também, ser um mecanismo de avaliação do conhecimento e de 

monitoria da participação dos estudantes na visualização das aulas.  

A preocupação da frequência torna a participação processual nas atividades 

educacionais um método de avaliar o Ensino-Aprendizagem. Nas instituições públicas 

municipais, que não propuseram mecanismos síncronos de metodologia para as aulas, isso 

está presente nos registros nos cadernos, enquanto nas instituições privadas, com aulas 

síncronas, a presença do estudante é avaliada, como exposto em P2, onde os estudantes eram 

avaliados pela presença nas aulas e atividades concluídas na plataforma e P4, que o processo 
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avaliativo se dava pela conclusão das atividades [...] presença, participação e interação nas 

aulas. 

A partir das respostas supracitadas, é perceptível a presença de mecanismos 

processuais de avaliar a aprendizagem com as atividades entregues no material físico 

impresso ou diretamente nas plataformas digitais, sendo que as atividades são supervisionadas 

e avaliadas pelo docente e ocorrem mais rapidamente nos meios digitais do que nos métodos 

impressos. Essa avaliação, constituída enquanto processo é vista na resposta de E1 que diz 

que há pequenas avaliações após o término de cada aula ministrada pela TV Paraná além das 

atividades que os docentes podem postar na plataforma e para E2 são feitas através do 

Classroom, onde os docentes podem avaliar os quizzes. Já para P1 é feita a partir da entrega 

das tarefas solicitadas nas aulas, como pesquisas, vídeos ou fotos realizando a atividade, que 

são postadas na Plataforma Moodle e para a escola P4 o processo avaliativo se dá pela 

conclusão das atividades. Em contraposição, ocorrem casos onde a avaliação pontual e 

disciplinar é evidenciada, com a exemplo de P3 onde todas as avaliações estão sendo teóricas 

e realizadas através do Microsoft Forms. Sobre os processos avaliativos, Domingues e Jaime 

(2020) já constatou que "são realizadas atividades avaliativas em formato de questionário 

(“provas”) online, geralmente de duas disciplinas por semana, onde são disponibilizadas 

questões sobre os temas discutidos durante o trimestre (com perguntas descritivas, 

qualitativas, de completar frase, etc) e os estudantes possuem um tempo máximo 

(normalmente 72 horas) e 2 ou 3 tentativas para finalizar o questionário dependendo da 

disciplina". 

A autonomia dos docentes é variável de acordo com as instituições de ensino, nas 

escolas públicas municipais ficaram restritas à produção das atividades impressas que 

deveriam dialogar com os conteúdos abordados nas videoaulas; nas escolas públicas estaduais 

os docentes apresentaram a possibilidade de aprofundar o conteúdo das videoaulas, por meio 

de atividades complementares dispostas nas plataformas digitais, como exposto por E1 que 

informou que as atividades os docentes podem postar na plataforma oficiais, e segundo E2, de 

que o docente pode mandar  uma prova  no classroom. Enquanto isso, nas escolas privadas, o 

contato direto por meio das atividades síncronas permite um redirecionamento das avaliações 

e maior autonomia na escolha de conteúdos, quantidade e intensidade das atividades, como na 
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escola P1, que cada estudante tem acesso a uma sala virtual da turma que pertence, com as 

disciplinas organizadas separadamente. 

Outra possibilidade evidenciada, como estratégia pedagógica viável para a avaliação, 

foi a presença da pluralidade de possibilidades dentro da mesma instituição, com métodos 

processuais ou pontuais; que contemplassem estudantes com dificuldades de acesso e 

obtivessem múltiplas formas de identificar a interiorização dos conhecimentos: 

Uma parte da avaliação é feita a partir da entrega das tarefas solicitadas nas aulas 
(pesquisas, vídeos ou fotos realizando as atividades), que são postas na Plataforma 
Moodle, onde cada estudante tem acesso a uma sala virtual da turma que pertence, 
com as disciplinas organizadas separadamente. Além disso, também são   realizadas 
atividades avaliativas em formato de questionário (“provas”) online, geralmente de 
duas disciplinas por semana, onde são disponibilizadas questões sobre os temas 
discutidos durante o trimestre (com perguntas descritivas, qualitativas, de completar 
a frase, etc) e os estudantes possuem um tempo máximo (normalmente 72 horas) e 2 
ou 3 tentativas para finalizar o questionário dependendo da disciplina.  Esse 
questionário, também é realizado na Plataforma Moodle.  Para  os estudantes que  
não  tiveram  acesso  a  Plataforma Moodle nos  dias  que  a  atividade avaliativa 
estava disponível, é realizada a segunda chamada (DOMINGUES; JAIME, 2020, p. 
25). 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Com base nos dados apresentados, infere-se que as instituições adotaram métodos 

avaliativos condizentes com as suas metodologias, em caráter processual - atividades 

quinzenais, semanais, impressas, em registros no caderno ou plataformas tecnológicas - o que 

contribui para estratégias além do ciclo punitivo de exames pontuais de classificação e 

quantificação, oportunizando uma real aprendizagem. Diante disso, a modificação do pontual 

ao processual extrapola os sentimentos negativos gerados pela dicotomia 

aprovação/reprovação; oportuniza uma visualização efetiva dos conhecimentos do processo 

de Ensino-Aprendizagem; e estabelece um sistema educacional relacional respeitoso com 

preocupação à continuidade da educação (LUCKESI, 2000). Nesse sentido, a avaliação se 

torna significativa, tanto para os docentes, como para os estudantes que estabelecem a 

possibilidade de construção avaliativa para efetivamente avaliar a prática, contexto 

indispensável no “analisar o que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades 

que procuramos alcançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e 
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imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência” 

(FREIRE, 1989, p.47).  

Ainda, mediante os dados qualitativos supracitados, se evidencia a importância das 

relações presentes na ação pedagógica, sendo que, a avaliação processual oportuniza o 

acompanhamento das realizações e a possibilidade de o docente visualizar a continuidade 

educativa. Portanto, mesmo indiretamente, como nas escolas públicas e o uso das atividades 

impressas, é possível induzir que o contato, ao decorrer do processo avaliativo, não pontual, 

oportuniza conhecer, ressaltar, aprofundar, reforçar e ressignificar temáticas de acordo com o 

retorno dos estudantes. Em corroboração com tal afirmação, a autonomia do docente é 

essencial na escolha do recorte avaliativo, para alicerce do planejamento dos novos 

encaminhamentos pedagógicos (LUCKESI, 2000). Porém, com o Ensino Remoto 

Emergencial, tal autonomia esteve ameaçada, principalmente em escolas públicas municipais, 

onde a atuação do professor se limitava na produção do material avaliativo e não no 

desenvolvimento das videoaulas. Além disso, vale salientar o Ensino-Aprendizagem como 

processo que demanda participação efetiva do estudante, possibilitando uma avaliação com 

preocupação na frequência do educando dentro da ação-pedagógica e insinuando sua essencial 

participação na ação educacional, com ação comunicativa entre os saberes construídos e os 

próximos passos pedagógicos, beneficiando a educação.  

De acordo com Gonçalves e Antonio (2007) cada estudante, ainda, é individual e 

singular, devendo ser levado em consideração como sujeito, com mecanismos singulares de 

expressão e individualidades na linguagem. Sob esse viés, durante o Ensino Remoto 

Emergencial se torna benéfico a presença de diferentes abordagens avaliativas, principalmente 

em instituições que buscaram métodos e possibilidades plurais, apresentando esse indivíduo 

como protagonista com mecanismos diferentes para expor seus conhecimentos. Porém, essa 

intensificação de abordagens ainda é mínima, não propondo com expressividade a utilização 

de múltiplas linguagens que estimulem em diferentes percepções esse estudante. Ou seja, as 

avaliações ainda estão direcionadas para mecanismos que priorizem a escrita, assim como nas 

avaliações presenciais, criando a necessária mudança de avaliação para um mecanismo 

completo e integral, que utilize das múltiplas linguagens para bases mais significativas. 
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Portanto, o momento é de incertezas e readaptações, como exposto pela escola M3, 

mas buscar mecanismos avaliativos processuais é essencial na construção da dialética de 

ensino-aprendizagem, possibilitando uma educação mais significativa e com ideais 

qualificadores para o ensino presencial. Essa proposta de qualificação e o estudo aqui 

desenvolvido apresentam aspectos importantes para a formação em licenciatura ao possibilitar 

compreender as avaliações e seu desenvolvimento como parte essencial da ação didático-

pedagógica; as instâncias intraescolares e extraescolares como interligadas determinando o 

direcionamento ao Ensino Remoro Emergencial; as possibilidades e a necessária criativa 

docente, em sua constante reinvenção durante a educação em tempos de pandemia.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a pandemia de Covid-19, para manter o processo de Ensino-Aprendizagem, as 

instituições escolares adaptaram suas atividades para o Ensino Remoto Emergencial visando 

assegurar o direito à educação. Tal modelo de ensino, caracterizado pela situação 

emergencial, sem uma estruturação prévia, é intermediado pelas tecnologias e apresenta 

necessárias mudanças nas bases da ação pedagógica, como a metodologia, os conteúdos e as 

avaliações. 

As instituições escolares, dentro desse contexto, modificaram seus sistemas avaliativos 

de acordo com suas metodologias, ressaltando as diferentes abordagens e mecanismos para 

uma proposta de aferição dos conhecimentos: atividades impressas, registros nos cadernos ou 

tecnológicos; processuais e pontuais. registro de frequência e pluralidade dos meios. De forma 

acentuada, a avaliação durante o Ensino Remoto Emergencial criou caminhos diversificados, 

ao ser desenvolvida extrapolando o conceito de provas e verificação, tradicionalmente 

presente nas atividades presenciais com predominância da oralidade e da escrita, 

possibilitando induzir que tanto para os docentes que buscavam entender os estudantes e a 

aquisição dos seus conhecimentos, como para os estudantes que apresentavam formas 

distintas de evidenciar seus aprendizados, os sistemas avaliativos se tornaram mais 

significativos e expressivos.  
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Diante do exposto, se torna evidente as mudanças no processo avaliativo, respeitando 

as singularidades das instituições, buscando diferentes estratégias e abordagens que 

potencializam a educação e potencializando a formação acadêmica em licenciatura.  
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