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Todos estamos acompanhando os acontecimentos relacionados ao COVID-19, os impactos 

sociais que afetam toda população brasileira. No que concerne a educação, todas as medidas estão 

sendo realizadas da melhor maneira possível e o SAGRADO – Rede de Educação tem se esforçado 

para manter a excelência mesmo neste momento de crise. 

No primeiro trimestre a Rede disponibilizou inúmeras ferramentas digitais que estão 

auxiliando nossos educadores e educandos a se manter ativos no que tange a aprendizagem. As 

vídeos-aulas e as atividades constantes ligam, mesmo que indiretamente, os educadores aos 

educandos no processo de ensino e aprendizagem. 

Contudo, precisamos estabelecer critérios de valoração para que de certa forma os 

educandos tenham o respaldo com relação aos seus estudos. Assim, a avalição da aprendizagem 

será realizada através de uma pequena modificação em nosso sistema de avaliação. 

Deste modo, fazendo uso das tecnologias digitais já disponibilizadas todas as avaliações com 

valoração serão realizadas pelo aplicativo Microsoft Forms. Outrossim, para que os educandos não 

sejam em nenhum momento prejudicados, utilizaremos o critério de somatória para as avaliações 

com valoração. Outro ponto importante são as atividades que até o momento foram encaminhadas 

digitalmente que não serão valoradas, essas atividades estão alocadas no processo de avaliações 

formativas e aprendizagem contínua. 

O Microsoft Forms permite a otimização temporal com relação a avaliação da aprendizagem. 

Os educandos poderão ver seus resultados no momento em que finalizarem o instrumento avaliativo. 

Outro recurso profícuo, os educadores podem fazer comentários nas questões respondidas para que 

o educando consiga visualizar seus possíveis “erros” e “acertos”. 

Destarte, o Serviço de Orientação Pedagógica das Unidades Educacionais estabelecerá 

datas específicas para que estas atividades sejam realizadas. É extremamente importante que tanto 

os educandos quanto as famílias estejam atentos aos prazos, pois estes devem ser criteriosamente 

respeitados. As avaliações com valoração maior que terão o formato de “provas” tem tempo para 

sua resolução, ou seja, no momento que os educandos iniciarem a avaliação deverão finalizar de 

acordo com o tempo estabelecido. Quanto aos resultados das avaliações, estes serão devolvidos 

somente com o retorno normal das aulas. 

 

 
Atenciosamente, 
 

Ir. Luciane Taffarel Gomes 
Rafael Fernando B. de Lima 
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