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RESUMO 

 

No inicio do ano de 2020 a pandemia da COVID-19 fez com que instituições de 

ensino aderissem à modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE), estratégia 

empregada para dar seguimento ao ano letivo e minimizar os impactos ocasionados 

a milhares de crianças que ficaram impedidas de ir à escola. Os professores e 

alunos tiveram que se adaptar ao ERE, utilizando ferramentas para dar continuidade 

às atividades escolares, como computadores, tablets, smartphones, tendo a internet 

como um diferencial neste processo. Neste cenário o objetivo geral deste trabalho é 

investigar o desenvolvimento da avaliação da aprendizagem no ensino remoto da 

educação básica do município de Dom Pedrito – RS. Metodologicamente 

caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, quanto aos objetivos como 

explicativa e descritiva, em relação aos procedimentos assume caráter de estudo de 

caso, sendo realizada a coleta de dados por meio do questionário online na 

ferramenta Google Forms, com a participação de 56 professores do município de 

Dom Pedrito – RS, que atuam na Educação Básica. A análise dos resultados foi 

estruturada em três fases e descrita por Bardin (2011) como: pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. Como resultado, o estudo revelou que a 

grande maioria dos professores achou ruim avaliar durante o ERE, com base na 

analise de suas respostas isto deve-se a diversos motivos: à incerteza dos 

professores em saber em que realizava as atividades, devolutiva e retorno dos 

alunos, ao acesso à internet. Os instrumentos físicos mais utilizados pelos 

professores foram atividades/exercícios, trabalho individual e produção diária dos 

alunos e os digitais destacam-se jogos, produção de vídeos, projetos. Ainda 

realizaram filmagem de correção das atividades no quadro, chamadas de vídeos, 

confecção de jogos pedagógicos, vídeos com atividades de Educação Física.  

 

Palavras-Chave: Rede municipal de ensino. Avaliação da aprendizagem. Ensino 

remoto. 
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ABSTRACT 
 

At the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic caused educational institutions to 

adhere to the Emergency Remote Teaching (ERE) modality, a strategy used to 

continue the school year and minimize the impacts caused to thousands of children. 

who were prevented from going to school. Teachers and students had to adapt to the 

ERE, using tools to continue school activities, such as computers, tablets, 

smartphones, with the internet as a differential in this process. In this scenario, the 

general objective of this work is to investigate the development of learning 

assessment in remote teaching of basic education in the municipality of Dom Pedrito 

- RS. Methodologically, it is characterized as a qualitative approach, regarding the 

objectives as explanatory and descriptive, in relation to the procedures, it assumes 

the character of a case study, with data collection being carried out through an online 

questionnaire in the Google Forms tool, with the participation of 56 teachers from the 

municipality of Dom Pedrito - RS, who work in Basic Education. The analysis of the 

results was structured in three phases and described by Bardin (2011) as: pre-

analysis, exploration of the material and treatment of the results. As a result, the 

study revealed that the vast majority of teachers found it bad to evaluate during the 

ERE, based on the analysis of their answers, this is due to several reasons: the 

teachers' uncertainty in knowing what they performed the activities, feedback and 

feedback from the students to access the internet. The physical instruments most 

used by teachers were activities/exercises, individual work and students' daily 

production, and the digital ones stood out games, video production, projects. They 

also filmed correction of activities on the board, video calls, making pedagogical 

games, videos with Physical Education activities. 

 

Keywords: Municipal school system. Learning assessment. Remote teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020, a pandemia causada pelo Coronavírus propagou-se pelo 

mundo inteiro infectando muitas pessoas na população. O Coronavírus devido aos 

seus efeitos deixou muitos debilitados e causou um número expressivo de óbitos 

(CORDEIRO, 2020). No mês de setembro do ano de 2021 quando comecei a escrita 

o número de infectados no Brasil chegava à 21.006.424 e o número de óbitos fica 

em 587.066. No Rio Grande do Sul (RS) temos 4.066.321 de infectados e óbitos em 

91.5311. Em meados de março de 2022 a situação passa ser Brasil: 29.033.052 e 

óbitos: 651.927; já no RS: 6.169.831 e óbitos: 102.413. Para controlar toda a 

situação pandêmica, diversas esferas da administração pública tiveram que 

estabelecer regras, propor normativas, criar protocolos e até delimitar os direitos 

individuais e coletivos. 

A pandemia do coronavírus (SARS-CoV2) mudou totalmente o sistema 

educacional no início do ano letivo de 2020, fazendo que as instituições de ensino 

fundamental, médio e ensino superior se adaptassem, passando a ser ministrado 

como ERE – Ensino Remoto Emergencial, não presencial autorizado pelo Ministério 

da Educação (MEC), por meio da Portaria n. 343, de 17 de março de 2020. Esta 

portaria “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - covid-19”. 

Frente a esta situação os professores trocaram os quadros e carteiras escolares por 

envio de material impresso, telas e aplicativos digitais. Um dos primeiros desafios 

para alguns foi aprender a utilizar ferramentas digitais como estratégias de ensino. 

 Outro ponto importante a ser debatido foi como incluir todos os estudantes 

em aulas remotas. Alguns alunos podem não ter autonomia para realizar as tarefas 

sozinhos e necessitam da ajuda de seus pais que precisaram adaptar suas 

atividades às necessidades dos filhos. Sendo assim, para uma melhor comunicação 

entre professor e aluno, os docentes adaptaram suas aulas também as plataformas 

de mensagens de texto como e-mails e grupos de Whatsapp, facilitando a 

comunicação e orientação quanto às plataformas de ensino (COSTA; TOKARNIA, 

2020). 

 
1 BRASIL. Painel Coronavírus. 2021 Disponível em: https://covid.saude.gov.br. Acesso em: 10 set. 
2021. 
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A conexão à internet é outro fator que dificultou o acesso de muitos aos 

materiais. Sendo assim, os professores criaram apostilas impressas onde os pais ou 

responsáveis poderiam ter acesso através da escola. Neste contexto muitos 

educadores possuem incertezas se realmente o aluno aprendeu o conteúdo 

desenvolvido, os professores foram inseridos em uma nova realidade também no 

quesito de avaliar as aprendizagens do aluno (PINHEIRO, 2021). 

Nesse sentido, quando refletimos sobre avaliação no contexto escolar nos 

remetemos a pensar o ensino pelo viés da qualidade de aprendizagem dos alunos. 

A avaliação é um instrumento que deve nos fornecer dados para averiguar o ensino-

aprendizagem em um todo, não apenas no desempenho cognitivo e acúmulo de 

conteúdo para aprovar ou reprovar um aluno, ela tem como propósito observar todos 

os percursos envolvidos neste processo (GOMES NETO; AQUINO, 2009). 

Luckesi (2005) salienta que o papel da avaliação é fazer um diagnóstico sobre 

a situação da aprendizagem, pois nos auxilia na tomada de decisão para uma 

melhor qualidade do desempenho do educando. Para o autor a avaliação é 

processual e dinâmica, para manifestar-se como tal, deve apontar para a busca do 

melhor para todos os educandos, e não para a seleção de uns poucos, como se 

comportam os exames. Por si, a avaliação, como diz o autor, é inclusiva e, por isso 

mesmo, democrática e amorosa. 

Luckesi (2005) ainda destaca que o ato de avaliar, deve estar a serviço da 

obtenção do melhor resultado possível, antes de tudo, implica a disposição de 

acolher a realidade como ela é, seja satisfatória ou insatisfatória, agradável ou 

desagradável. Sem esse acolhimento da realidade como ela é, não há possibilidade 

de uma intervenção adequada, pois qualquer outro ponto de partida seria enganoso 

e sem sustentação. 

Compreende-se como avaliação de aprendizagem um ato amoroso, "O ato 

amoroso é aquele que acolhe a situação, na sua verdade (como ela é)" (LUCKESI, 

2005, p. 171).  Segundo Hoffmann (1993), a avaliação é uma constante reflexão que 

nos leva a ação para acompanhar o aluno na sua construção do conhecimento. O 

avaliador torna-se mais pesquisador buscando dentro da realidade criar formas para 

obter uma aprendizagem significativa e satisfatória. A realidade mudou e torna-se 

significativo pensar a avaliação neste universo de incertezas e aprendizagens. 

Gomes Neto e Aquino (2009) alegam que a avaliação é uma incógnita, pois 

em várias escolas ainda se pratica o exame, sendo um método classificatório que 
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aprova ou reprova.  “O estabelecimento de ensino está centrado nos resultados das 

provas e exames” (LUCKESI, 2008, p. 20). Cabe ao educador fazer um diagnóstico 

das atividades avaliativas para obter uma noção das dificuldades e habilidades 

exigidas no exercício, que mostrará se o aluno está conseguindo desenvolver as 

habilidades necessárias como, por exemplo, ler, produzir textos digitais e usar a 

plataforma para enviá-las com autonomia. 

O ERE ressignifica o ensino e alerta para a educação do século XXI, na qual 

professores e alunos vão criar ambientes de aprendizagem a distância utilizando 

cada vez mais dispositivos móveis – como notebooks, celulares ou tablets. A 

aprendizagem móvel tem diretrizes específicas definidas em documento da 

UNESCO (2014) e, conforme Kaieski, Gring, Fetter (2015, p. 2), “[...] envolve o uso 

de tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de 

informação e comunicação, a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar”.  

Dessa forma, após as colocações acima, pelo âmbito pessoal, eu como 

acadêmica do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura, quando cursei a disciplina 

de “Práticas pedagógicas V: Avaliação Educacional”, no segundo semestre do ano 

de 2020 e diante do cenário que atingiu o mundo inteiro com a pandemia, as escolas 

e universidades foram fechadas, o modelo ERE entrava em vigor, questionei-me 

sobre como os alunos seriam avaliados. 

A cada dia que passava surgiam mais questionamentos, existem muitos 

pontos a serem avaliados um deles é à desigualdade entre os sistemas públicos e 

privados da educação, enquanto nas escolas particulares alunos aprendem através 

de vários recursos, por outro lado, alunos das escolas públicas não têm nem acesso 

à internet. Sendo que muitos municípios não possuem estrutura de tecnologia para 

oferta do ERE e alguns professores sem formação para realizar as aulas virtuais. 

Outro fato intrigante é que para o acesso dos alunos às aulas on-line se faz 

necessário uso de computadores para poder rodar os softwares desenvolvidos e 

hoje em dia muitos estudantes em sua maioria acessam a internet pelo celular.  

Conforme Martins (2020, p. 251), a pandemia trouxe novas e velhas reflexões e 

preocupações para o campo educacional, tais como “[...] as condições de trabalho 

do docente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a relevância e o 

significado dos temas abordados, o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

centradas no estudante [...]”. 
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Deparei-me no meu ambiente de trabalho no comércio local com pais que 

enfrentavam dificuldades com as plataformas de ensino e não tinham tempo 

disponível para acompanhar os filhos nas atividades on-line, já os professores com 

quem eu conversava relatavam dificuldades na avaliação do aluno no ensino remoto 

emergencial, eles vivenciaram novas maneiras de ensinar e novas ferramentas para 

avaliação. Alegavam que muitos alunos não entregavam as atividades e eles não 

tinham acesso ao nível de envolvimento do aluno, o que me instigou a pensar em 

como era realizada esta avaliação. Dessa forma, o presente estudo visa averiguar 

como os professores da Educação Básica da rede municipal avaliaram a 

aprendizagem durante o ERE. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: 

•  Investigar o desenvolvimento da avaliação da aprendizagem no ensino 

remoto da educação básica da rede municipal de Dom Pedrito – RS. 

E como objetivos específicos: 

•  Reconhecer as concepções de avaliação utilizadas no ensino remoto 

emergencial. 

•  Analisar quais instrumentos avaliativos foram utilizados no ensino remoto 

emergencial. 

•  Identificar as principais dificuldades enfrentadas na avaliação do ensino 

remoto e estratégias de recuperação adotadas. 

•  Detectar se os professores no ensino remoto tiveram apoio pedagógico e 

tecnológico sobre a utilização das plataformas digitais. 

•  Refletir sobre possibilidades de mudanças e aprofundamento na avaliação 

da aprendizagem no ERE. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo está estruturado em quatro seções, onde na primeira abordarei 

os conceitos e fundamentos da avaliação, na segunda sobre as tendências das 

concepções de avaliação, logo na sequência sobre o Ensino Remoto e por último a 

Avaliação da aprendizagem no Ensino Remoto. 

 

2.1 Conceitos e fundamentos da avaliação 

 

Muitos autores conceituam a avaliação como uma prática conjunta entre 

professor e aluno, não apenas com a finalidade do aluno obter uma nota ao final do 

ano letivo, mas sim fornecer um conhecimento para seu crescimento como cidadão. 

Dentre eles Libâneo (2006) destaca a avaliação como um instrumento didático onde 

o professor consegue verificar o processo de ensino aprendizagem. Ele afirma que 

através dela, os resultados obtidos no transcorrer do trabalho entre professor e 

aluno, são comparados para analisar os progressos, dificuldades e reconduzir o 

trabalho para as correções necessárias. Ainda este autor conceitua avaliação como 

“[…] um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e 

qualificação dos resultados obtidos, determinar as correspondências destes com os 

objetivos propostos” (LIBÂNEO, 2006, p. 196). 

Já para Luckesi (2008) é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes 

do processo de ensino e aprendizagem no qual contribui para o professor decidir 

sobre o seu trabalho. Sendo assim a avaliação tem o intuito de aferir o que foi visto 

com o que buscamos alcançar, com o propósito de detectar a participação da escola 

e professor para o desenvolvimento dos alunos. 

Dessa forma, Luckesi (2008) afirma que:  

 

A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo 
de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se ensina na escola, 
a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de 
compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder 
trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e 
possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. Desse modo, a 
avaliação não seria tão-somente um instrumento para aprovação ou 
reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua 
situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos adequados par a 
sua aprendizagem (LUCKESI, 2008, p.81) 
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Luckesi  (2008) ainda complementa que a avaliação serve como uma prática 

para melhorar na  orientação no processo de ensino aprendizagem 

 

O professor, na medida em que está atento ao andamento dos seus alunos, 
poderá através da avaliação da aprendizagem, verificar o quanto o seu 
trabalho está sendo eficiente e que desvios está tendo. O aluno, por sua vez 
poderá estar permanentemente descobrindo em que nível de aprendizagem 
se encontra, dentro de sua atividade escolar, adquirindo consciência do seu 
limite e das necessidades de avanço. Além disso, os resultados 
manifestados por meio dos instrumentos de avaliação poderão auxiliar o 
aluno num processo de automotivação, na medida em que lhes fornece 
consciência dos níveis obtidos de aprendizagem (LUCKESI, 2008, p. 83). 
 
 

Seguindo nesta linha de pensamento do autor sobre a importância de fazer 

um diagnóstico da aprendizagem do aluno, a Lei de Diretrizes e Base (LDB) 

9.394/96 enuncia sobre a avaliação o seguinte: 

 

Art. 24. V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais 
(BRASIL, 1996). 
 
 

Mesmo que a LDB estabeleça princípios educacionais de cunho qualitativos, 

sabemos que ainda é presente a avaliação como um instrumento que classifica os 

alunos. Isto é, se faz uma distinção onde os “bons alunos”, os que alcançavam boas 

notas, enquanto os “maus alunos” tem notas ruins. Atualmente, existe um cenário 

em construção, onde de modo geral os professores concordam que a avaliação 

deve ser aplicada para se estabelecer uma análise do conhecimento do aluno, pois 

assim teremos um ensino de melhor qualidade.  

Nesta seção discutimos o conceito geral de avaliação, e defendemos os 

princípios da avaliação emancipatória. Na próxima seção os tipos de avaliação serão 

diferenciados, ressaltando a importância da avaliação. Avaliar não é rotular o aluno 

sobre sua capacidade, a avaliação é um instrumento para auxiliar a aprendizagem. 

Se o professor fizer um diagnóstico no início do processo ensino aprendizagem, para 

detectar o grau de conhecimento de cada aluno e suas necessidades, ele consegue 

dentro desta realidade descobrir os progressos bem como sanar as dificuldades dos 

alunos, formando um novo sujeito.   
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2.2 Tendências das Concepções de avaliação 

 

Existem três tendências de avaliação: classificatória, diagnóstica e 

emancipatória. Estas se diferenciam tanto pelo propósito como pela forma como 

tratam resultados, que podem ser usados para diagnosticar, analisar a 

aprendizagem dos alunos, dificuldades e evolução ou para classificar e excluir. 

A avaliação classificatória tem como ponto principal o que o professor 

transmite e a técnica que ele utiliza sempre com a preocupação em atingir o 

conteúdo proposto nos livros, e não na construção do conhecimento do aluno. Onde 

os alunos são classificados por nota, sendo bom o aluno que atingir a maior nota.  

Sendo feita no final do processo de aprendizagem, aluno pode não ter um 

bom rendimento escolar, a avaliação classificatória tem um caráter frenador 

causando prejuízos. 

 

Sua função constitui-se num instrumento estático e frenador do processo de 
crescimento. [...] O educando como sujeito humano e histórico; contudo, 
julgado e classificado, ficará para o resto da vida, do ponto de vista do 
modelo escolar vigente, estigmatizado, pois as anotações e registros 
permanecerão, em definitivo, nos arquivos e nos históricos escolares, que 
se transformam em documentos legalmente definidos (LUCKESI, 2005, p. 
35). 
 
 

Gomes Neto e Aquino (2009) destacam as características da avaliação 

classificatória: 

 

[...] indica uma simples verificação quantitativa daquilo que o aluno 
aprendeu dos conteúdos abordados; avalia-se o resultado final, e não o 
processo; somente são levados em consideração os aspectos técnicos da 
avaliação (GOMES NETO; AQUINO, 2009, p. 4). 
 

 

Segundo os autores Gomes Neto e Aquino (2009) a avaliação classificatória 

dá um enfoque apenas para o aspecto quantitativo, sendo importante a quantidade 

de conteúdos, não tendo importância o processo de aprendizagem do aluno, pois só 

é considerado a nota e o resultado final, o caminho que ele percorreu durante a 

aprendizagem as dificuldades e os erros não possui relevância. 

A avaliação diagnóstica serve como ferramenta para averiguar o 

conhecimento do aluno sobre aquele conteúdo e averiguar quais as suas 



19 

 

necessidades, por para organizar um planejamento para o desenvolvimento do 

aluno. 

Neste sentido as autoras Meneghel e Kreisch (2009) destacam que a 

avaliação para ter um caráter diagnóstico. 

 

[...] à medida que o professor tira o foco da transmissão de conteúdos e 
avança em estratégias que promovam a aquisição de conhecimentos de 
forma que, paulatinamente, os estudantes desenvolvam mecanismos para 
busca e reflexão sobre informações e se mostrem capazes de atribuir a 
estas significados diversos, a avaliação passa a ter outros objetivos 
(MENEGHEL; KREISCH, 2009, p. 9823). 
 
 

O ideal é que este tipo de avaliação diagnóstica seja utilizada no início do 

processo de ensino-aprendizagem , pois neste momento o professor pode adequar 

as modificações do plano de aula conforme as necessidades da turma, e com os 

dados levantados terá êxito em seu trabalho desde o início pois irá identificar e 

adequar a aprendizagem dentro da característica e tempo de cada aluno. 

O autor Luckesi (2005), explica a avaliação diagnóstica nos seus estudos, faz 

uma distinção entre avaliar e examinar. Sendo assim, Luckesi (2005, p,28) afirma 

que: 

 

Diversamente, o ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do 
desempenho  dos estudantes,  tendo em  vista  proceder a  uma 
investigação para  a  melhoria  dos  resultados,  caso  seja  necessária. 
Assim, a avaliação é diagnóstica. Como  investigação  sobre o desempenho 
escolar  dos estudantes, ela gera um conhecimento sobre o seu estado de 
aprendizagem  e, assim, tanto é importante o que ele aprendeu como o que 
ele ainda não  aprendeu.  O  que  já  aprendeu  está  bem; mas, o que não 
aprendeu  (e  necessita  de  aprender,  porque  essencial)  indica  a  
necessidade  da  intervenção de reorientação..., até que aprenda. Alguma 
coisa que necessita  de  ser  aprendida,  como  essencial,  não pode 
permanecer não  aprendida.  Tomar  conhecimento  somente  do  que  o 
educando aprendeu  não  permite  investir no processo, porém somente no 
produto  (LUCKESI, 2005, p. 28). 
 
 

Segundo Bianchi (2013) a avaliação diagnóstica proporciona ao professor o 

conhecimento da aprendizagem dos estudantes, “[…] possibilitando também a 

interferência durante todo o processo educativo, isto é, a avaliação favorece a 

tomada de decisões durante o processo de ensino e aprendizagem, visando 

melhorar a qualidade do conhecimento que está sendo construído” (BIANCHI, 2013, 

p. 56). 
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A avaliação emancipatória define-se como um processo de descrição, análise 

e crítica de uma determinada realidade propondo sua transformação. Nesta visão, o 

propósito da avaliação é a construção ou o aperfeiçoamento do saber, ou seja: “[…] 

tem o objetivo legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a construção 

de saberes e competências pelos alunos” (HADJI, 2001, p. 15). 

Saul (1995) define a avaliação emancipatória como:  

 

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, 
análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. [...] Está 
situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é 
emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a 
libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O compromisso 
primordial desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou 
indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua 
“própria história” e gerem suas próprias alternativas de ação. (SAUL, 1995, 
p. 61).  
 
 

Meneghel e Kreisch (2009) ressaltam em seu texto que a avaliação 

emancipatória segundo Luckesi (2000) pretende estimular os sujeitos, a se liberarem 

dos modelos classificatórios e falta de progresso social, visando o seu crescimento. 

Existe todo um processo, onde deve existir a percepção, a crítica e a prática entre 

professor e aluno. O papel do professor é fazer a mediação sobre o conhecimento 

do aluno, oferecendo recursos para ele atingir. Deve haver um aprendizado com a 

avaliação entre professor e aluno, onde o primeiro deverá identificar o grau do 

conhecimento do aluno sobre algum conteúdo, e este revelar qual sua dificuldade 

neste tema. 

 

2.3 Ensino remoto  

 

No início de 2020 a Covid 19 fez com que várias instituições educacionais 

adotassem o sistema Ensino Remoto Emergencial (ERE).  Behar (2020) define o 

ERE da seguinte maneira: “remoto” significa distante no espaço e remete a um 

distanciamento geográfico, no ensino remoto os professores e alunos ficaram 

impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a 

propagação do vírus. E emergencial, pois do dia para noite o planejamento 

pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser guardado na gaveta. O modelo 

de ERE coloca o aluno como personagem principal no seu processo de ensino 

aprendizagem. Nesta situação de emergência o delineamento deve ser claro, 
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operacional e objetivo para rapidamente se obter uma solução cabível. Onde o 

cenário de ensino em situação emergencial planejado baseia-se em compreender o 

que  é ensinar remotamente, perceber as competências e habilidades exigidas do 

professor e como será aplicada no ensino remoto (GARCIA et al., 2020). 

As autoras conceituam ensino remoto como: 

 

Ensinar remotamente não é sinônimo de ensinar a distância, embora esteja 
diretamente relacionado ao uso de tecnologia e, nesse caso, digital. O 
ensino remoto permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas para 
outros fins, que não sejam estritamente os educacionais, assim como a 
inserção de ferramentas auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. A 
variabilidade dos recursos e das estratégias bem como das práticas é 
definida a partir da familiaridade e da habilidade do professor em adotar tais 
recursos.(GARCIA et al.,2020, p. 5) 
 
 

Sendo assim, o cenário educacional mudou drasticamente, tiveram que se 

readequar para continuar remotamente de uma maneira que atingisse o maior 

número possível de alunos. Os professores diariamente recebiam muitos arquivos 

dos alunos em seus celulares, várias fotos com atividades realizadas e muitas 

mensagens com pedido de ajuda para a realização das mesmas. Os alunos em suas 

residências utilizavam muitas vezes os celulares de seus pais, onde alguns também 

necessitavam do mesmo para trabalhar remotamente e ainda alguns pais não 

dispunham de tempo ou conhecimentos para auxiliarem seus filhos (SILVA; LAVOR, 

2020). 

O ERE obrigou professores e alunos a se adequar às mudanças, a tecnologia 

fez a conexão para o ensino, sendo a maneira de não suspender as aulas fazendo 

de Plataformas Digitais para mediar a aprendizagem e interação. Lévy (1993) “[…] 

aponta que novas maneiras de pensar e conviver estão sendo elaboradas no mundo 

das telecomunicações e da informática”, em concordância com Moran (2007), que 

“[…] as tecnologias estão transformando a realidade dos educadores, estão 

mudando as ações pedagógicas e as possibilidades de ensinar e aprender 

virtualmente, presencialmente ou até mesmo na autoaprendizagem”. 

Houve muitos questionamentos em porque precisou uma pandemia para que 

as redes de ensino utilizassem as tecnologias como fins educacionais, sendo que os 

estudantes na sua maioria já viviam conectados. Mas ainda existe esta resistência à 

tecnologia. Segundo Dos Santos Júnior e Monteiro (2020): 
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Diante dessa evolução, a educação e suas relações de ensino-aprendizado 
vêm, a passos lentos, acompanhando as transformações sociais advindas 
dos impactos das tecnologias digitais. Alunos hiperconectados em sala de 
aula têm acesso agora à diferentes fontes de informação, sendo atualizados 
a cada momento sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo. Neste 
sentido, é essencial repensar sobre a utilização das TIC em sala de aula 
como instrumento para mediação da aprendizagem (DOS SANTOS 
JUNIOR; MONTEIRO, 2020 p. 5). 
 
 

Para Manara (2021) é chegado o momento das escolas aceitarem a 

tecnologia como uma ferramenta de ensino, promover formação dos professores 

para utilização das TIC na sala de aula, ter uma internet de qualidade para os 

estudantes terem acesso ao wifi . Pois a tecnologia se torna uma aliada em termos 

educacionais e o ERE vem para mudar o cenário da educação no ensino 

futuramente. 

Mesmo que tenhamos uma estratégia de ensino diferente do presencial, o 

planejamento deve considerar as orientações legais, entre elas temos a Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), onde trata-se do documento 

que determina as diretrizes do que deve ser ensinado nas escolas em toda a 

Educação Básica, indo da  Educação Infantil até o final do Ensino Médio, tem como 

um ponto importante a cultura digital, sendo uma de suas competências gerais 

ligada diretamente ao uso das tecnologias: 

 

Competência 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
(BRASIL, 2017, p. 9). 
 

 

A BNCC tem por finalidade criar um currículo universal onde os estudantes 

tanto os de escolas públicas ou privadas possuam o mesmo grau de conhecimento, 

ainda  hoje a BNCC causa muitas dúvidas nos educadores e em como ser usada na 

prática no ensino-aprendizagem. Ela vem para mudar o currículo dos estudantes da 

Educação Básica, onde os estudantes deixam de ser telespectadores e tornem-se 

protagonistas em seu processo de ensino. E dentro deste contexto do ERE, com a 

suspensão das aulas presenciais nas escolas, os estudantes tiveram que se 

adequar ao formato remoto trazendo uma realidade totalmente diferente onde 

saíram do ambiente presencial no qual estavam acostumados indo para o on-line. 

Os celulares e computadores no qual na maioria das vezes era usado para o lazer 
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viraram instrumentos para o ensino, vindo com muita força o protagonismo e 

autonomia do estudante em fazer escolhas para a construção do seu conhecimento. 

Dando enfoque no que a BNCC pretende quando define a aprendizagem por 

meio do desenvolvimento das competências e habilidades, dentro do contexto atual 

de pandemia, onde os alunos ficaram impossibilitados de frequentar a escola, o 

desafio acabou por ser maior quando consideramos que  

 

[…] mesmo com as opções de atividades para a continuidade das 
aprendizagens em casa, pelo menos 4,8 milhões de crianças e 
adolescentes em todo o Brasil não têm acesso à Internet, além de outros 
milhões com acesso precário ou falta de equipamento, não podendo manter 
o vínculo com a escola durante todo o período de isolamento social 
(CAMPOS, 2020).  

 
 

 Em março, no início do ano letivo de 2020, onde as instituições de ensino, do 

fundamental à pós-graduação, foram obrigadas a usar o ERE devido ao isolamento 

social, o Ministério da Saúde trouxe a Portaria n. 343, de 17 de março de 2020 na 

qual dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, descrita 

abaixo: 

 

O Ministro de Estado da Educação, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e considerando o art. 
9º, incisos II e VII, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º 
do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, resolve: 
Art. 1º 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, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 
2017. 
§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, 
prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos 
órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. 
§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas 
que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos 
que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a 
realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o 
caput. 
§ 3º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput aos 
cursos de Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e de 
laboratório dos demais cursos. 
§ 4º As instituições que optarem pela substituição de aulas deverão 
comunicar ao Ministério da Educação tal providência no período de até 
quinze dias. 
Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as instituições 
de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas 
presenciais pelo mesmo prazo. 
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§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente 
repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas 
estabelecidos na legislação em vigor. 
§ 2º As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que 
cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em vigor. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 
2020).  
 
 

Outra orientação, mais específica ao contexto pandêmico, diz respeito 

publicação de 5 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Educação publicou o 

Parecer n. 05/2020, que orienta sobre as avaliações e exames de conclusão do ano 

letivo de 2020 das escolas que devem considerar os conteúdos curriculares 

efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando  o contexto excepcional da 

pandemia, com o intuito de  evitar o aumento da reprovação e evasão escolar no 

ensino fundamental e médio. O parecer traz como sugestão as redes de ensino 

instrumentos avaliativos que podem auxiliar o trabalho das escolas e dos 

professores, em suas atividades pedagógicas não presenciais como também no  

retorno às aulas presenciais, a saber: 

•  criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes 

no período de isolamento; 

•  ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 

verificação da aprendizagem de forma discursiva;  

• elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da 

compreensão dos conteúdos abordados de forma remota; 

 • criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma 

lista de exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas 

atividades remotas;  

• utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais 

complementares etc.) como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante 

devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas;  

•  utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação 

através dos indicadores gerados pelo relatório de uso;  

•  elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com 

objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e 

conclusão;  
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• criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, 

história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes; e  

•  realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados 

previamente. 

 

2.4  Avaliação da aprendizagem no ensino remoto 

  

Com a finalidade de mapear as publicações relacionadas a avaliação da 

aprendizagem no ensino remoto, construímos um mapeamento sistemático, definido 

por Fiorentini et al. (2016) como sendo um levantamento de informações, baseado 

em pesquisas já publicadas sobre um determinado estudo específico e delimitado 

por um período e espaço. A busca ocorreu no site de Periódicos da CAPES 

(https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/), em fevereiro de 

2022, delimitando como período 2020 a 2022, com o propósito de mapear o 

quantitativo de artigos publicados com esta temática a partir dos descritores 

indicados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES 

Descritor Quantitativo de artigos 

Avaliação da aprendizagem 18.300 

Ensino Remoto 16.000 

“Ensino Remoto” and “avaliação da aprendizagem” 719 

“Ensino Remoto” and “avaliação da aprendizagem” and 
“Educação Básica” 

445 

“Ensino Remoto” and “avaliação da aprendizagem” and 
“Educação Básica” and “professores” 

437 

Fonte: Autora (2021). 

 

A partir desta busca vamos explorar alguns trabalhos correlatos a pesquisa, 

ela aparece no momento da pandemia da Covid-19, ocorrida pelo novo Coronavírus, 

onde os professores tinham a demanda de reingressarem suas atividades no ensino 

remoto e de, essencialmente, pensar nas formas de avaliar dentro de plataformas 

digitais nas quais teriam o âmbito de ensinar e aprender ao mesmo tempo.  

Santos et. al (2021) buscaram em sua pesquisa identificar e analisar o papel 

da avaliação da aprendizagem durante o ensino remoto na visão dos professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, 

Mato Grosso do Sul. O formulário eletrônico com 47 questões (abertas e fechadas), 
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foi organizado a partir de três seções: informações pessoais e profissionais; a 

relação entre ensino e aprendizagem durante a pandemia; aspectos relacionados à 

avaliação da aprendizagem. Como sujeitos delimitou-se os 767 docentes sendo que 

195 responderam, o que gerou a necessidade do recorte de público, docentes dos 

anos iniciais, pois dos 410 docentes atuantes, 113 responderam, equivalendo a 

27,5%.  Obtiveram como resultado a defesa de uma perspectiva formativa e 

diagnóstica, porém as práticas de avaliação são contraditórias. A avaliação, que tem 

assumido um papel burocrático, mostra-se ineficaz para os professores e com 

empobrecimento dos processos de formação humana, pois não possibilita a 

apropriação crítica e consciente dos saberes sistematizados. Elementos que 

subsidiam esta pesquisa serão aprofundados nos resultados. 

Araújo et al. (2020) exploram em sua pesquisa traçar estratégias de ensino 

pauteadas pelas TDIC utilizadas no processo avaliativo do ensino remoto de escolas 

da Educação Básica do Piauí, para o desdobramento da investigação, foi feito um 

embasamento teórico sobre as tecnologias com vários autores e estudiosos, e para 

discutir sobre a avaliação de aprendizagem foram relacionados as contribuições de 

Hoffmann e Luckesi. A pesquisa foi feita com a coleta de dados através de 

questionário online onde participaram 25 professores da rede estadual e privada de 

Teresina e Piripiri cidades do Piauí. Os dados levantados na pesquisa demonstram 

que os professores usaram as ferramentas digitais no processo avaliativo dentre 

elas Google Forms, Google Classroom e o WhatsApp, mas gerou muitas 

dificuldades para  o e êxito do processo ensino e aprendizagem. Sendo assim, o 

estudo permitiu finalizar que deve haver diálogos para trocas de experiências acerca 

da avaliação da aprendizagem no ensino remoto, assim como, formações para 

ampliar o conhecimento dos professores do uso das TDIC no processo de avaliação 

dos alunos. 

Andrade (2021) destaca na sua pesquisa sobre as TIDC o seguinte: 

 
Para garantir o direito democrático de acesso ao ensino, com atividades e 
propostas diversificadas, o professor tem o desafio de aprender a fazer uso, 
com competência, das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) variando, ao máximo, os instrumentos de avaliação de forma 
equânime, igualitária e inclusiva as interações dos estudantes com os 
professores, os progressos individuais na realização das tarefas e no 
manuseio das ferramentas digitais. Qualquer manifestação do aluno é válida 
neste momento, tendo em vista a angustiante situação de pandemia, cujos 
sentimentos estão emergindo, como a ansiedade, o medo, a tristeza, a 
aflição, o desconsolo, a preocupação, dentre tantos outros (ANDRADE, 
2021, p. 9). 
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Segundo Andrade (2021) o ERE trouxe perdas no quesito das relações 

escolares onde envolvem vínculos afetivos e de socialização, pois a educação traz 

uma relação humana física. No ERE os professores tiveram que se reinventar em 

seus métodos de ensino. A autora ainda ressalta:  

 

Refletir sobre a avaliação, o que, como e por que avaliar durante o período 
de ensino remoto e pensar na autoavaliação como aliada durante o período 
de isolamento são os propósitos dos educadores que estão preocupados 
com as aprendizagens. É preciso ponderar sobre o retorno gradual das 
aulas com a avaliação diagnóstica e com a recuperação como uma maneira 
de garantir o direito do acesso às aprendizagens (ANDRADE, 2021, p. 7). 
 
 

A autora também enfatiza na mudança que o ERE trouxe para avaliação: 

 

Assim como o ensino remoto emergencial (praticado na pandemia) traz 
inovações na área tecnológica com a inserção de mídias digitais e 
plataformas virtuais, acredita-se que a mudança venha também nos modos 
de avaliar as aprendizagens e o aproveitamento dos educandos, já que a 
prática presente de avaliação está ultrapassada e não condiz com a era 
atual (ANDRADE, 2021, p. 8). 
 
 

A avaliação tem como propósito a aprendizagem, ajuda o professor a pensar 

em novos métodos pedagógicos com o proposito adquirir  conhecimento, ou seja, 

“[…] avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento” 

(HOFFMANN, 2010, p. 152). 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se caracteriza em uma abordagem qualitativa, cujos objetivos 

apresentam cunho descritivo e explicativo. A pesquisa qualitativa considera que 

existe uma relação entre o mundo real e o sujeito (SILVA; MENEZES , 2005), “[...] 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 14). A pesquisa qualitativa busca explicar algum 

fenômeno ou o contexto onde ela foi aplicada, utiliza o ambiente natural como fonte 

de coleta de dados, nesta pesquisa busco compreender  a realidade, identificando e 

analisando as razões e significado de como foi a avaliação de aprendizagem dos 

professores no ERE. 

A pesquisa explicativa, segundo Gil (2002, p. 42), “[...] têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”. Ela busca identificar as 

causas, compreender e explicar o que está acontecendo no fenômeno estudado, 

neste caso a pesquisa irá explicar a qualidade da avaliação de aprendizagem dos 

alunos no ERE. 

Já a pesquisa descritiva significa descrever “[…] características de 

determinado fenômeno, problema tendo destaque na utilização de técnicas 

padronizadas de coletas de dados” (GIL, 2002 p.42). A descrição nesta pesquisa diz 

respeito aos  instrumentos de avaliação  que os professores utilizaram e em que tipo 

de plataformas (Meet, WathsApp, e-mail). 

Quanto aos procedimentos é um estudo de caso, definido pelo 

aprofundamento do estudo de um ou vários objetos, permitindo um vasto e 

detalhado conhecimento (GIL, 2002). De acordo com Yin (2001, p. 32), “[…] o estudo 

de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Ainda segundo Yin (2001) 

envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos permitindo o seu 

amplo e detalhado conhecimento. “O estudo de caso como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados.” (YIN, 
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2001, p. 33). Sendo assim, então, o estudo de caso não se trata exclusivamente de 

uma forma de coleta de dados  nem uma característica do planejamento de pesquisa 

em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente. Esta pesquisa é caracterizada 

como um estudo de caso, pois através do questionário foi feita uma análise das 

concepções de avaliação que os professores utilizaram  e quais metodologias foram 

aplicadas, dificuldades encontradas, reflexão sobre o que pode ser melhorado. 

No estudo foi utilizado o questionário como instrumento de pesquisa, segundo 

Gil (2002) é uma maneira de interrogar através de várias questões, respondido pelo 

pesquisado.  A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta para 

que o interrogado compreenda com clareza o que está sendo perguntado. Os 

questionários foram online, desenvolvido na plataforma Google Forms. A divulgação 

ocorreu  por e-mail e através do WhatsApp  destinados  aos professores da 

Educação Básica do município de Dom Pedrito, com a finalidade de investigar o 

desenvolvimento da avaliação da aprendizagem no ensino remoto. 

Para delimitar o público alvo da pesquisa, no primeiro momento buscou-se 

informações sobre o quantitativo de docentes em cada um dos níveis da Educação 

Básica, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2: Quantitativo geral de docentes na Rede de Ensino Municipal de Dom 
Pedrito-RS 

Nível Professores 

Professores da Educação Infantil 118 

Professores Ensino Fundamental 156 
Fonte: Autora (2021). 

 

Na Tabela 3, este quantitativo é especificado por escola, 

 

Tabela 3: Quantitativo geral de docentes nos níveis da educação básica da Rede de 
Ensino Municipal de Dom Pedrito RS 

(continua) 

Escolas Educação Infantil Ensino Fundamental 

Ana Riet Pinto 1 13 

Sucessão dos Moraes 1 10 

Pedro Bernardo dos Santos 2 4 

Beto Severo 16  

Dr José Tude de Godoy 11 22 

Maria Francisca 15  

Marli Cassol Silveira 17  

Patricia Pinto Nunes e Marisa 8  

Santa Terezinha 14  
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Tabela 3: Quantitativo geral de docentes nos níveis da educação básica da Rede de 
Ensino Municipal de Dom Pedrito RS 

(conclusão) 

Escolas Educação Infantil Ensino Fundamental 

Tupy Silva 9  

João Francisco Trein Leite 3  

Alcides Maia 2 16 

Alda Seabra 8 22 

Alexandre Vieira 2 15 

Argeny de Oliveira Jardim 2 12 

Bernardino Tatu 2 21 

Duque de Caxias 3 5 

Herodiano Arrué 2 16 

Total 118 156 
Fonte: Autora (2021). 

 

A produção de dados da pesquisa, foi construída a partir da análise de 

conteúdo, “[…] uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” 

(BARDIN, 2011, p. 24).  Bardin (2011) alega que esta análise possui um leque de 

ferramentas com várias formas de aplicação, devido às comunicações possuir  um 

campo muito vasto, mas sucintamente está dividida em três fases: a pré-análise; a 

exploração do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, 

sendo que em cada fase estão delimitados alguns processos, Figura 1. 

 

Figura 1: Desenvolvimento de uma análise de acordo com Bardin (2011) 

 
 

Fonte: Bardin (2011, p. 132). 
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A pré-análise consiste na fase da organização: escolha dos documentos, a 

formulação de hipóteses e dos objetivos, e elaboração dos indicadores (BARDIN, 

2011).  “A pré-análise tem por objetivo a organização, embora ela própria seja 

composta por atividades não estruturadas, ‘abertas’: por oposição à exploração 

sistemática dos documentos” (BARDIN, 2011, p.126).  

A exploração do material se torna uma das etapas mais longa, pois “[…] 

consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 2011, p. 131). E a terceira e 

última fase, a de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, ocorre a análise 

dos dados da pesquisa, sendo interpretadas as informações obtidas através dos 

instrumentos: quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos (BARDIN, 2011). 

Na pré-análise foi feita a organização do material, leitura para criar 

familiaridade com a pesquisa, estruturando as ideias iniciais, hipóteses e objetivos 

relacionados a avaliação da aprendizagem no  ERE. A exploração do material se 

deu através de um questionário on-line realizado com os professores municipais da 

Educação Básica e o tratamento dos resultados foi feita uma análise e interpretação 

dos dados em cima do questionário aplicado. 

 

3.1 Sujeitos da pesquisa 

 

A amostra foi organizada com os professores da rede Municipal de Dom 

Pedrito. 

 

3.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados via questionário on-line (Google Forms), criado 

exclusivamente para esta pesquisa, no período de 08 a 22 de dezembro de 2021, 

enviado via WhatsApp aos professores, onde obtivemos 56 respostas na totalidade. 

O questionário tem início com um cabeçalho explicativo:  

 

Este questionário servirá para alicerçar a construção da pesquisa orientada 
pela professora Crisna Bierhalz, desenvolvida pela acadêmica Clarisse de 
Mattos Machado, no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, da 
Universidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, cujo objetivo é 
investigar a Avaliação da aprendizagem durante o Ensino Remoto. Trata-se 
de um questionário que levará no máximo 5 minutos. Aos que preencherem, 
muito obrigado. 
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Na sequência, apresentam-se 14 questões, divididas nas categorias de 

múltipla escolha, caixa de seleção, resposta curta e longa, escala linear, grade de 

múltipla escolha. O modelo aplicado consta no Apêndice A. 
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4 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DOM PEDRITO - ESTRATÉGIAS 
AVALIATIVAS UTILIZADAS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  
 

Os resultados foram elaborados a partir da análise do questionário de 14 

questões, separado em quatro categorias. As questões 1, 2 e 3 refere-se a primeira 

categoria  e identificam o perfil dos professores: área de formação, área de atuação, 

tempo de docência; as questões 4, 10 e 14 formam a segunda categoria que é sobre 

as potencialidades e dificuldades da avaliação; já as questões 5, 6, 7, 8 e 9 são da 

terceira categoria, sobre a análise dos instrumentos avaliativos utilizados e por fim 

as questões 11 e 12 abrange a quarta categoria, que descreve sobre a formação e 

apoio pedagógico no ERE. 

 

4.1  Perfil dos Professores da Pesquisa 

 

A primeira pergunta do questionário conforme Figura 2 tinha o propósito de 

identificar a área de formação dos professores. 

 

Figura 2: Área de formação dos professores 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Diante da análise da Figura 2, observamos que em sua maioria 44,6% tem 

sua formação em Ciências Humanas e suas tecnologias e 37,5 %  em Linguagens, 

códigos e suas tecnologias, ficando uma minoria de 8,9 % com formação em 

Matemática  suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias.  

Na segunda pergunta conforme Figura 3, o objetivo era descobrir o tempo 

total de docência dos professores onde definiu-se o período mínimo de até 5 anos e 
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o máximo com mais de 21 anos . 

 

Figura 3: Tempo de total de docência 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

 Percebe-se na Figura 3 que o tempo de total de docência dos professores 

concentrou-se em sua maioria com 26,8% (até 5 anos) e  25% (11 a 15 anos), tendo 

na sequência 19,6% (mais de 21 anos) e 14,3% (de 6 a 10 anos e 16 a 20 anos). 

 Na terceira pergunta conforme Figura 4, a intenção era descobrir em qual 

área os professores atuavam: educação infantil, anos iniciais ou finais do Ensino 

Fundamental. 

 

Figura 4: Área de atuação 

 
Fonte: Autora (2021). 
 

Nota-se na Figura 4 a maioria dos professores atua nos anos iniciais (53,6%) 

e finais (46,4%) e apenas 14,3% na Educação Infantil. 

Na análise geral do perfil dos participantes da pesquisa, nota-se que a maioria 

dos professores possui formação em Ciências Humanas e suas tecnologias, com 
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tempo total de docência até cinco anos e área de atuação nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 

4.2  Avaliação no Ensino Remoto Emergencial 

 

Nessa sessão serão apresentadas as percepções e dificuldades da avaliação 

de aprendizagem no ERE. 

Uma das questões do questionário  visava saber qual era a percepção dos 

professores sobre a avaliação  no ERE conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Como foi avaliar a aprendizagem no ERE 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Mediante analise da Figura 5 constata-se que 58,9% dos professores 

acharam ruim avaliar a aprendizagem no ERE e 30, 4% definiram como bom. Talvez 

esta indicação da avaliação como algo ruim tenha relação com as dificuldades que 

os professores especificaram no questionário.  

Os professores indicam muitas vezes que esta fragilidade da avaliação pode 

estar relacionada por não ter a certeza se foi o aluno ou a família que realizou as 

atividades, eles também alegam que não havia retorno dos alunos das atividades 

propostas dificultando a avaliação, alguns trechos das respostas dos professores e 

suas percepções sobre a avaliação no ERE exemplificados abaixo2: 

“Foi bastante complicado fazer a avaliação, pois muitas vezes quem fazia as 

 
2 Os trechos transcritos nesta pesquisa foram obtidos na questão número 10 do questionário. 
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atividades não eram os alunos”. 

“Difícil avaliar a distância, não se sabe ao certo até que ponto foi produzido 

pelo aluno”. 

“Muita dificuldade, porque dava para perceber que às vezes não era o aluno 

que realizava as atividades, então ficava na dúvida se realmente era o aluno que 

tinha realizado as atividades”. 

“Dificuldade dos alunos retornarem com as atividades enviadas”. 

“Acredito que na nossa realidade o ensino remoto não foi satisfatório, pois os 

alunos não têm um ambiente propício para o estudo e nem uma internet de 

qualidade para que possam fazer pesquisas sobre as atividades estudadas”. 

“Estávamos afastados dos alunos, da sala de aula e do processo educacional. 

Tratava-se de uma situação sem precedentes, das quais foi extremamente 

dificultoso conseguir acompanhar e realizar uma avaliação satisfatória”. 

“Apesar de ter sido algo totalmente novo no início de 2020, e ter que aprender 

a usar as mídias digitais em pouco tempo não foi fácil, pois tivemos que aprender a 

gravar vídeos e tudo mais, foi uma experiência nova e interessante. A turma foi bem 

participativa e uma ótima parceria com as famílias”. 

Segundo Santos et al. (2021) em sua pesquisa realizada com o professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Corumbá 

(MS) para analisar o papel da avaliação da aprendizagem durante o ensino remoto, 

ressalta em uma parte do texto que a avaliação não obteve êxito devido aos pais 

realizaram as atividades. 

 

Para muitos docentes, a avaliação não atinge seu potencial e objetivos 
porque os pais interferem demasiadamente nas respostas dos alunos, não 
permitindo ao professor identificar o que é de fato compreendido e 
assimilado. “Sem a presença do aluno é difícil de se ter uma avaliação de 
forma verdadeira, pois é notório a participação excessiva dos pais na 
resolução das atividades, o que gera resultados de certa forma camuflados” 
(Professor 77). De acordo com os relatos, essa situação se comprova 
quando os professores percebem que alguns alunos, apesar de entregarem 
as tarefas preenchidas, apresentam dificuldades até mesmo para ler 
(Santos et al., 2021, p. 14). 
 
 

A Figura 6 refere-se em como foi à devolutiva da entrega das atividades 

propostas no ERE. 
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Figura 6: Devolutiva das entregas da atividades 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Podemos analisar na Figura 6 que a devolutiva das atividades ficou entre boa 

e ruim, sendo 57,1% (bom) e 23,2% (ruim), o que diverge um pouco do que eles 

relatam nas dificuldades encontradas onde uma boa parte das respostas se 

concentra que não houve retorno dos alunos, conforme trechos exemplificados: 

“Uma das dificuldades enfrentadas é que muitos alunos receberam as 

atividades impressas, mas não deram retorno positivo. Ensinar remotamente foi 

complicado pois nada substitui o professor em sala de aula Interagindo, explicando 

para o aluno e descobrindo onde está a dificuldade de aprendizagem de cada um”. 

“Retorno dos alunos, percepção das dificuldades, qualidade dos materiais 

enviados e dificuldade entre os retornos físicos”. 

A Figura 7 refere-se a como os professores sentiram-se sobre o envolvimento 

dos alunos, em uma escala linear de 1 a 5 sendo 1 (nada satisfeito) e 5 (muito 

satisfeito). 

 

Figura 7: Envolvimento dos alunos nas atividades de avaliação 

 
Fonte: Autora (2021). 
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Mediante análise da Figura 7 observamos que 48,2% dos professores ficaram 

neutros quanto ao envolvimento dos alunos nas atividades, acredito que isto se deve 

pelo motivo dos mesmos terem a incerteza em quem realmente realizava as 

atividades com base em seus relatos abaixo: 

“A insegurança de não saber exatamente quem realizava as tarefas”. 

“Entendimento e saber quem realizou”. 

“Em ter a certeza que o aluno realmente fez a atividade com autonomia”. 

Santos et al. (2021) em sua pesquisa traz esta inquietação dos professores 

em não saber se realmente foi  aluno que fez as atividades, sendo um desafio 

avaliar a aprendizagem e ressalta: 

 

Quando perguntamos diretamente aos professores quais foram os principais 
desafios enfrentados para a realização da avaliação da aprendizagem, a 
participação da família nas atividades enviadas para os alunos retorna à 
discussão e se apresenta como a causa mais citada. Para 89 professores 
(78,76%), a participação autônoma dos alunos, sem que os familiares 

realizem as atividades por eles, é o maior desafio durante o ensino remoto. 
(SANTOS et al., 2021, p. 14). 
 

 

Este contexto nos leva ao entendimento do porque não haver uma satisfação 

quanto ao envolvimento dos alunos, pois para o professor é fácil identificar quem fez 

as atividades. A avaliação da aprendizagem no ERE ocorreu mesmo sabendo que 

não foram os alunos que realizaram as atividades, mas na hora de avaliar causa 

certo descontentamento no educador, pois em sala de aula ele consegue fazer este 

acompanhamento da autonomia de cada aluno. 

 

4.3 Instrumentos Avaliativos  

 

Aqui vamos verificar quais os instrumentos avaliativos foram utilizados pelos 

professores no ERE. 

A Figura 8 refere-se à questão cinco onde perguntamos aos professores “A 

avaliação no Ensino Remoto foi prioritariamente com quais instrumentos 

avaliativos?” que teve predominância por meios físicos e digitais com 66,7% das 

respostas. 
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Figura 8: Instrumentos avaliativos utilizados no ERE 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Na Figura 9 a análise foi feita baseada nos instrumentos físicos que os 

professores utilizaram onde podemos notar que prova/teste, trabalho em grupo, 

portfólio, autoavaliação eles marcaram “não utilizei” em sua maioria, já 

atividades/exercícios, trabalho individual, produção diária dos alunos como “muitas 

vezes”. 

 

Figura 9: Instrumentos Físicos utilizados 

 
Fonte: autora (2022). 

 

Aqui a gente percebe um contraponto teórico, pois antes todos os estudos 
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indicavam que o instrumento mais utilizado era a prova, pois sabe-se que ainda em 

diversas escolas se pratica provas, sendo um método classificatório que aprova e 

reprova. Moretto (2010) já trazia em seu livro “Prova um momento privilegiado de 

Estudo, não um acerto de contas” que o professor transmite o conhecimento para 

que o aluno o reproduza por meio da prova ressaltando: 

 

A realidade de muitas escolas ainda é essa, pois apesar de estarmos na era 
dos computadores, que têm informações armazenadas, bastando aos 
alunos conhecer as “chaves” da busca de informações, há ainda quem 
obrigue os alunos a copiar, copiar, copiar... e na prova reproduzir o que 
copiou (MORETTO, 2010, p. 17). 
 
 

Os professores tiveram que reinventar-se dentro da nova realidade, mudando 

seus métodos avaliativos. Garcia et  al. (2020, p. 3)  afirmam  que “[…] ensinar 

remotamente permite o compartilhamento de conteúdos escolares em aulas 

organizadas por meio de perfis [ambientes controlados por login e senha] criados em 

plataformas de ensino, como, por exemplo, SIGAA e MOODLE, aplicativos como 

Hangouts, Meet, Zoom ou redes sociais”. 

Após avaliarmos quais instrumentos físicos utilizados, dando sequência na 

questão 7 do questionário perguntamos aos professores se tivessem marcado outro 

instrumento que os mesmos respondessem na forma de resposta curta, onde 

relataram: filmagem no quadro para correção das atividades, chamadas de vídeos, 

confecção de jogos pedagógicos, jogos on-line, vídeos com atividades de Educação 

Física, atividades escritas, áudios, experimentos. 

Dentre os instrumentos digitais mais utilizados pelos professores conforme 

Figura 10 destacam-se jogos, produção de vídeos, projeto, trabalho individual. E já 

formulário Forms, seminários, fóruns, trabalho em grupo, nuvem de palavras e mapa 

conceitual em sua maioria não foram utilizados pelos mesmos. 
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Figura 10: Instrumentos Digitais utilizados 

 
Fonte: autora (2022). 

 

Diante disto, podemos observar que os professores buscaram novas 

ferramentas que contribuísse na avaliação de aprendizagem, sendo os jogos uma 

das quais mais aparece em suas respostas. Segundo Bernardo (2018) o aluno 

interage mais na aula com a aplicação de jogos, tornando-a mais atrativa, 

estimulando a serem mais protagonistas na sua aprendizagem. O autor acredita ser 

uma das estratégias mais satisfatória e  destaca na sua pesquisa: 

 

E é por este motivo que a gamificação é uma das estratégias mais eficientes 
para estimular e inspirar a mudança de comportamentos. O uso de 
mecanismos de jogos aplicados a contextos de sala de aula faz com que o 
engajamento dos alunos no cumprimento de tarefas e na resolução de 
problemas seja mais efetivo e, por essência, mais divertido. 
Com o uso de gamificação podemos transformar a aprendizagem em um 
autêntico e eficaz resultado, estabelecendo a mudança conceitual através 
do compromisso e da participação dos alunos, construindo de forma 
autônoma o seu conhecimento. (BERNARDO, 2018, p. 4). 
 
 



42 

 

Os jogos por se tratar de uma ferramenta que potencializa a aprendizagem, já 

eram utilizados em sala de aula, mas com o ERE podemos observar que tornou-se 

mais ativa no cotidiano dos professores e alunos. Conde et al. (2021, p. 7) enfatiza 

em seu texto “O  uso  de  jogos  já  era  bastante  perceptível  nas  salas  de  aula,  

contudo  com  as  aulas  remotas, resultado  do  covid-19,  os  professores  

tiveram  que  unir  o  analógico  com  o  digital,  e  com  isso  potencializou  o  uso  

de  jogos virtuais em suas aulas”. 

Ainda observamos que projeto e produção de vídeos também foram práticas 

bastante mencionadas pelos professores, hoje em dia as tecnologias digitais são 

muitas, e no ERE vieram com toda força para potencializar a avaliação de 

aprendizagem. Moran (2019, p. 77) destaca que “As tecnologias digitais são muitas, 

cada vez mais acessíveis, instantâneas e podem ser utilizadas para se aprender em 

qualquer  lugar,  momento  e  de  múltiplas  formas”. 

Na questão 9 perguntamos se algum dos professores tinha utilizado outro 

instrumento digital, onde obtivemos uma resposta “Áudio explicação do conteúdo, 

links dos vídeos pedagógicos curtos e de fácil acesso”.  Andrade (2021) da enfoque 

eu seu texto na questão de trazer novas formas de produzir o conhecimento. 

 

Intenção é manter os alunos intelectualmente ativos, buscando, com 
autonomia, o conhecimento e o engajamento em suas atividades educativas 
e levando novas formas de produção do conhecimento na cultura digital. É 
preciso que alunos e professores estejam interessados na efetivação da 
aprendizagem e na construção do conhecimento (ANDRADE, 2021 p. 9). 
 

 

Os instrumentos são vários como podemos analisar, e o ERE trouxe um novo 

sentido na forma de avaliar com muitas ferramentas inovadoras, estas inovações  

contribuem para o desenvolvimento autônomo do aluno na construção do seu 

conhecimento. 

 

4.4  Formação dos Professores 

 

Esta seção vai verificar se os professores tiveram apoio pedagógico e se os 

mesmo participaram de cursos de formação para acessar os ambientes digitais. 
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Figura 11: Apoio pedagógico da equipe de gestão 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Na Figura 11 analisamos se os professores tiveram apoio pedagógico, onde 

em sua maioria 89,3% respondeu positivamente, podemos observar realmente que 

tiveram este apoio conforme relatos em suas percepções. 

“Tudo é uma construção e novo para todos nós, mas como foi algo 

inesperado, acredito que foi de muita superação para todos os lados envolvidos”. 

 

Figura 12: Participação cursos de formação para auxiliar no acesso as plataformas 
digitais e utilizar diferentes recursos avaliativos 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Quanto à participação dos professores em cursos de formação 82,1% 

conforme Figura 12 participaram de cursos de formação. Sabe-se a importância da 

formação continuada dos professores, em se manterem atualizados. Valente et. al 

(2020) destaca-se em seu estudo a necessidade da formação constante dos 

professores: 
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Neste sentido, faz-se necessário investir também na formação permanente 
dos professores, pois cabe a  eles  uma  prática  docente  centrada  cada  
vez  mais  na  lógica  do “aprender a aprender”, na investigação criativa e na 
pesquisa, tendo em vista as mudanças no contexto  da  educação no Brasil  
e no mundo.(VALENTE et.al, 2018, p. 5). 
 
 

Ainda seguindo o pensamento dos autores, foi um grande desafio dentro da 

realidade instaurada, devido tudo estar interligado foi preciso humildade, pois todos 

precisavam “aprender” tanto na utilização das tecnologias como em uma nova 

maneira de ensinar e avaliar aprendizagem (VALENTE et al., 2018). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa constatou que houve diversos desafios que as instituições de 

ensino, professores e alunos enfrentaram devido à pandemia Covid -19. O objetivo 

deste trabalho foi investigar o desenvolvimento da avaliação da aprendizagem no 

ensino remoto da educação básica da rede municipal de Dom Pedrito-RS. 

Quanto ao perfil dos participantes da pesquisa, nota-se que a maioria dos 

professores possui formação em Ciências Humanas e suas tecnologias, com tempo 

total de docência até 5 anos e entre 11 a 15 anos e sua área de atuação está entre 

os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

Após analisar as dificuldades que os professores encontraram destaca-se a 

preocupação de não saber quem realmente tinha produzido as atividades, pois 

muitas vezes os professores conseguiram identificar que realmente o aluno não 

tinha realizado. Logo em seguida temos o quesito do retorno dos alunos, muitos 

professores relataram que por diversas vezes os alunos não retornavam as 

atividades enviadas ou demoravam em dar retorno. Isto nos leva ao entendimento 

do motivo pelo qual os professores em sua maioria acharam ruim avaliar durante o 

ERE. 

Já em relação aos recursos tecnológicos os professores alegam instabilidade 

e carência de internet em grandes números de famílias, pois sabemos que em nosso 

município há uma desigualdade social enorme, refletindo direto no acesso as aulas e 

dificultando assim avaliar a aprendizagem do aluno. 

Os professores revelaram que os instrumentos físicos mais utilizados foram 

atividades/exercícios, trabalho individual e produção diária dos alunos e os digitais 

destacam-se jogos, produção de vídeos, projetos. Ainda realizaram filmagem de 

correção das atividades no quadro, chamadas de vídeos, confecção de jogos 

pedagógicos, vídeos com atividades de Educação Física. Como podemos observar 

houve diversos instrumentos novos inseridos no ERE, instrumentos esses que já 

existiam e com o momento pandêmico ressurgiram para inovar na hora de avaliar 

saindo um pouco fora daquele modelo tradicional que é aplicação da prova onde em 

muitas escolas ainda é utilizada. 

Além disso, a maioria dos professores teve apoio pedagógico da equipe da 

gestão, e participaram de cursos de formação para facilitar o acesso as plataformas 

digitais. E hoje em dia impacta muito esta evolução em buscar constantemente o 
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conhecimento, pois tem ligação direta com a qualidade de ensino. 

No percurso da pesquisa, conclui-se que a temática poderia ser mais 

explorada, acredito que isto deve-se pelo curto espaço de tempo e devido o 

questionário ser enviado no final do ano letivo, onde os professores já estavam 

finalizando seus trabalhos junto às instituições de ensino e estarem ainda no 

momento pandêmico, com isto não obtivemos a quantidade de respostas que 

poderíamos ter alcançado.  

Mas de um modo geral, com os resultados que obtive pude perceber que os 

anseios que eu tinha no que diz respeito a como foi avaliar a aprendizagem no ERE, 

consegui alcançar as respostas na qual me indagava, que realmente os professores 

encontraram diversas dificuldades em fazer uma avaliação de qualidade. Isto a 

diversos fatores que foram acontecendo durante o caminho percorrido. 

Acredito que esta pesquisa nos faz refletir que o ERE veio para dar um novo 

sentindo no processo de ensino aprendizagem, os professores tiveram que 

reaprender a ensinar, o uso das tecnologias digitais já existia dentro da realidade 

escolar, só não era utilizada com tanta frequência; não queremos substituir o 

presencial, pois nada substituirá os professores dentro da sala de aula com os 

alunos. Mas é necessário rever nossos métodos, eu como futura professora também 

me enquadro nessa renovação, temos que fortalecer nossos conhecimentos, 

podemos criar grupos de WhatsApp, fóruns de interação para trocas de ideias e 

junto podemos engajar alunos e pais. Obstáculos, dificuldades sempre irão existir, 

mas podemos mudar este contexto, temos que quebrar este gelo de agirmos 

mecanicamente, usar criatividade para obter satisfação na aprendizagem e com isto 

desenvolver o conhecimento do aluno. 
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APÊNDICE A – Questionário de Investigação 

 

Este questionário servirá para alicerçar a construção da pesquisa orientada pela 

professora Crisna Bierhalz, desenvolvida pela acadêmica Clarisse de Mattos 

Machado, no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, da Universidade 

Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, cujo objetivo é investigar a Avaliação 

da aprendizagem durante o Ensino Remoto. 

Trata-se de um questionário que levará no máximo 5 minutos. Aos que 

preencherem, muito obrigado! 

*Obrigatório  

 
1 - Qual sua área de formação? 

Matemática e suas tecnologias  

Ciências humanas e suas tecnologias 

Linguagens, códigos e suas tecnologias  

Ciências da natureza e suas tecnologias 

 

2 - Qual seu tempo total de Docência? 

até 5 anos 

de 6 a 10 anos 

de 11 a 15 anos 

de 16 a 20 anos 

mais de 21 anos 

 

3 - Qual sua área de atuação? 

Educação Infantil 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

4 - Como foi avaliar a aprendizagem no Ensino Remoto Emergencial? 

Péssimo 

Ruim 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 
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5 - A avaliação no Ensino Remoto foi prioritariamente com quais instrumentos 

avaliativos 

física (impressos)  

digital 

física e digital  

Não ocorreu 

 

6 - Se você marcou física na questão número 5 como você avalia a utilização 

dos instrumentos 

 

7- Se você marcou OUTRO na questão 6, quais instrumentos você utilizou? 
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8 - Se você marcou digital na questão número 5 com qual frequência você utilizou os 

instrumentos 

 

9 - Se você marcou OUTRO na questão 8, quais instrumentos você utilizou? 

 

10 - Cite alguma dificuldade enfrentada nas atividades avaliativas propostas no 

Ensino Remoto Emergencial. 
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11 - Você teve apoio pedagógico da equipe de gestão na avaliação no ensino 

remoto? 

Sim 

Não 

 

12 - Você participou de cursos de formação para auxiliar no acesso as plataformas 

digitais e utilizar diferentes recursos avaliativos?  

Sim 

Não 

 

13- Como foi a devolutiva da entrega das atividades propostas no ensino remoto  

Péssimo 

Ruim 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

14- Como se sentiu a respeito do envolvimento dos alunos nas atividades de 

avaliação no Ensino Remoto? 

 

- Caso se sinta a vontade registre suas percepções sobre sua experiência com a 

avaliação no ensino remoto 

- Informo que respondi ao questionário espontaneamente, compreendi os 

objetivos e condições de colaboração na pesquisa intitulada “Estudo de Caso 

sobre as estratégias avaliativas utilizadas no ensino remoto emergencial no 

município de Dom Pedrito- RS” e concordo em participar. 

Sim 

Não 

 

 


