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MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO ON-LINE
O processo avaliativo em uma disciplina exerce papel fundamental na sua
função informativa, pois fornece informações para que os docentes e discentes
conheçam os pontos fortes e fracos do processo de ensino-aprendizagem, fazendo
com que ambos tomem as providências necessárias para que ocorra um bom
desenvolvimento do trabalho pedagógico, ou seja, a avaliação funciona como uma
ferramenta de extrema importância para verificar se os objetivos educativos estão
sendo alcançados ou não (FRANCO, 2001).
Frente a esta nova realidade de ensino, decorrente do COVID-19, e aos
desafios de cumprir o plano de aula proposto e verificar o desempenho e engajamento
dos alunos neste novo método de ensino (aulas on-line), apresentamos abaixo
métodos de avaliação, ferramentas on-line para realização do processo
avaliativo e dicas/cuidados no pré, pós e durante a avaliação on-line.
1 MÉTODOS AVALIATIVOS
O objetivo deste tópico é apresentar possibilidades para serem utilizadas ao
longo do período letivo, adaptando-as a realidade da aula on-line.
1.1 Questão Objetiva
A questão objetiva enquanto método de avaliação visa mensurar o quanto o
aluno apreendeu das informações específicas do conteúdo transmitido em aula, por
meio de opções de resposta prontas.
No contexto da aula on-line, o emprego deste modelo de questão, dependendo
da objetividade da pergunta, pode facilitar a busca das respostas em sites de procura,
limitando a verificação do conhecimento, vez que o aluno apenas indica uma resposta
pronta.

Para tanto, sugerimos algumas alternativas de provas objetivas de múltipla
escolha que são mais estruturadas e precisam de mais atenção, dificultando o
encontro da resposta pronta pelos alunos.
- Questão de lacuna: apresenta uma sentença com partes suprimidas para
serem completadas com palavras ou expressões constantes das alternativas.
Exemplo:
A Terra e sua atmosfera absorvem a energia radiante vinda do Sol, que é composta, basicamente,
pela _________________. Essa energia é absorvida pela superfície da Terra e reemitida sob
forma de _________________, como mostra a ilustração abaixo.

As palavras que completam, corretamente, essas lacunas são:
A) luz branca; luz branca.
B) luz branca; radiação infravermelha.
C) radiação ultravioleta; luz branca.
D) radiação ultravioleta; radiação infravermelha.
Fonte: FERNANDES, S. A. Questão 929. Física. Banco de Itens da SEEMG. BH: DAVE/SEEMG,
2007.

- Questão de associação: apresenta elementos com alguma relação entre si
e, por isso, podem ser associados.
Exemplo:
Associe as duas colunas, relacionando os elementos musicais à sua definição.
1. Escala.
2. Harmonia.
3. Melodia.
4. Ritmo.
( ) Conjunto de sons dispostos em ordem simultânea.
( ) Conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva.
( ) Disposição complexa de notas numa sequência de durações curtas e longas dentro de um ou
vários compassos.
( ) Progressão de notas em ordem ascendente ou descendente.
A sequência correta dessa associação é:
A) (1), (2), (3), (4).
B) (2), (3), (4), (1).
C) (3), (2), (4), (1).
D) (4), (2), (1), (3).
Fonte: MAXIMIANO, Q, J. C.; SANTOS, V. M. Questão 608. Arte. Banco de Itens da SEEMG. BH:
DAVE/SEEMG, 2007.

- Questão de resposta múltipla: essa questão apresenta uma situação
contextualizada com afirmativas pertinentes a ela. A seguir, enuncia o problema ou
situação problema na forma de pergunta ou afirmação incompleta e apresenta uma
chave de resposta.
Exemplo:
Na região de Aimorés, Minas Gerais, está sendo construída uma grande hidrelétrica para obtenção
de energia. A localidade de Itueta será totalmente inundada para a formação da represa. Essa
prática pode trazer alguns problemas ambientais como:
I. Alteração na diversidade das espécies de peixes.
II. Diminuição das áreas de terras para agricultura.
III. Empobrecimento geral do solo da região.
IV. Expansão de habitats de vetores de doenças.
Os problemas que realmente podem ocorrer são:
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.
Fonte: FERREIRA, M. F. L. Questão 24743. Banco de Itens da SEEMG. BH: DAVE/SEEMG, 2006.

- Questão de alternativas constantes: este tipo de questão é interessante
quando se quer avaliar um número significativo de conceitos, fatos e características.
Exemplo:
Considere o cubo.

As figuras abaixo podem ou não ser planificações desse cubo. Verifique:

As afirmações I, II e III são, respectivamente,
A) V, F, V.
B) F, V, V.
C) F, V, F
D) F, F, V
Fonte: FERNANDES, A. V. Questão 31174. Banco de Itens da SEEMG. BH: DAVE/SEEMG, 2006.

- Questão de asserção e razão: apresenta duas afirmativas ou asserções que
podem ou não ser proposições verdadeiras ou corretas, assim como podem ou não
estabelecer relações entre si (causa e efeito, proposição e justificativa, princípio e
justificativa, asserção e razão).
Exemplo:
O movimento migratório ilegal mantém redes ilegais no mundo todo.
Porque:
A ilegalidade é combatida com leis rígidas nos países desenvolvidos.
Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que:
A) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
C) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
D) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa
Fonte: SILVA, R. E. D. P. Questão 1056. Geografia. Banco de Itens da SEEMG. BH: DAVE/SEEMG,
2007.

1.2 Questão Dissertativa
A questão dissertativa exige maior envolvimento e trabalho por parte do aluno.
Ao contrário das questões objetivas, as dissertativas não apresentam opções de
resposta e os enunciados são menos diretos. Dessa forma, os alunos são estimulados
a estabelecer relações entre informações, dados e conteúdos, resumir, analisar,
julgar, estabelecer relações de prioridade, hierarquizar, etc.
O objetivo principal da questão dissertativa é testar o aluno a analisar um
determinado problema central, formular soluções para ele e colocar isso no papel, por
meio de uma redação de tamanho pré-determinado. A vantagem é que o enunciado
pode sugerir relações entre diferentes conteúdos aprendidos, o que obriga o
aluno a estar sempre atualizado, identificar contextos e estabelecer pontes entre
assuntos ensinados em diferentes momentos.
Ao contrário da prova objetiva, a prova dissertativa permite identificar o
raciocínio utilizado pelo aluno mesmo que isso não esteja tão claro no texto, o que dá
liberdade ao professor para determinar notas levando em conta o raciocínio, a
argumentação e a redação. As questões dissertativas também favorecem um melhor
acompanhamento dos alunos já que é possível comparar a evolução das questões ao
longo do tempo.
No entanto, para elaborar questão dissertativa é importante que a estrutura da
questão apresente:

As questões discursivas devem atender aos seguintes requisitos em seus
enunciados: – ser escrita em linguagem simples, clara e sem ambiguidade – o uso de
palavras, expressões, textos, fórmulas, figuras e tabelas que não tenham função –
definir claramente a(s) tarefa(s) a realizar, indicando a abrangência da resposta e os

aspectos a serem abordados – conter todas as informações necessárias para a
resolução do item, fornecendo elementos como textos, informações técnicas
específicas, tabelas, figuras e fórmulas que sejam necessários apenas à sua
resolução e não como apenas elementos ilustrativos.
Importante: ao construir a questão o professor deve elaborar também um
padrão de resposta: – estabelecer a resposta padrão ou resposta esperada
(identificando as partes fundamentais da resposta para serem usadas como referência
na correção) – prever diferentes alternativas de respostas consideradas corretas –
prever o critério de atribuição de pontos conforme a resposta.
1.3 Trabalhos Individuais ou em Grupo
Os trabalhos podem ter diferentes formatos, dentre os mais comuns estão a
apresentação oral ou produção escrita. Diferente do trabalho individual, o trabalho em
grupo visa ainda estimular o contato entre alunos com ideias, métodos e
características diferentes, o que é salutar neste momento em que estamos em
isolamento físico.
Nos trabalhos em grupo, além do conteúdo, podemos avaliar como o aluno se
relaciona com os colegas, se ele consegue dividir e executar as tarefas determinadas,
como ele se comporta ao ter que compartilhar informações e ajudar as outras pessoas.
Alguns docentes têm como prática dividir os grupos em que os alunos irão trabalhar
de forma a colocar em uma mesma equipe estudantes com perfis diferentes e
complementares, para desafiá-los a esta nova interação. Outros são favoráveis a
deixar os alunos com essa responsabilidade e se organizarem sozinhos.
Independente do método o importante é o docente deixar claro como serão
criados os grupos.
Cabe ao professor sugerir temas para um trabalho individual e/ou em grupo que
se relacionam com algo trabalhado em aula e desenvolver a observação para poder
avaliar os alunos. É importante sempre deixar claro os métodos de avaliação do
trabalho. Como a nota desta avaliação será composta.

O resultado do trabalho pode ser solicitado por escrito (utilizando
ferramentas de escrita colaborativa por exemplo) ou por meio de apresentação
virtual (via Google Meet).

2 FERRAMENTAS ON-LINE PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO AVALIATIVO
Neste tópico apresentaremos ferramentas on-line para realização de
avaliações dos mais variados modelos (objetivas, dissertativas, trabalhos e outros).
2.1 Google Formulário
O Google Formulário é uma ferramenta simples de formulários que também
pode ser usada para criar provas on-line tanto com questões dissertativas quanto
com questões objetivas. O professor monta seu questionário e dispara este por email para os alunos preencherem. O modo de testes permite aos professores criar
questões e atribuir pontuação para cada questão. A plataforma organiza as
respostas dos estudantes em planilhas e gráficos que ajudam a entender o
desempenho por aluno ou por pergunta.
Acesse o Google Formulários clicando no canto esquerdo de seu e-mail em
Google Apps e selecionando a opção Formulários.

Após clique em adicionar novo formulário.

Acesse as configurações do formulário, no canto superior direito.

Marque a opção “Limitar a 1 resposta” para impedir que o aluno envie mais de
uma prova respondida.

Na aba “Testes”, vire a chave “Criar teste” e escolha a modalidade de envio da
nota. Em testes apenas com questões de múltipla escolha, é possível enviar a nota
logo após o envio das respostas pelo aluno. Se o teste contiver respostas que
necessitem de correção, marque a opção “Posteriormente, depois da revisão manual”

Role a página para ver as informações que o aluno poderá ter acesso depois
de responder o questionário. Salve as mudanças.

Crie perguntas e respostas da prova. Escolha o tipo de resposta no menu à
direita e marque sempre a chave “Obrigatória”, no canto inferior direito.

Use o botão de upload de fotos para criar questionários baseados em imagens.
Ao finalizar cada pergunta, acesse a opção "Chave da resposta".

No menu “Chave da resposta”, defina a alternativa correta e o valor da questão
em pontos.

Ao final, clique no botão de enviar para compartilhar a prova com os alunos por
e-mail;

Na medida em que as provas são entregues, o Google reúne tudo na aba
“Respostas”. Veja gráficos gerais, por aluno e por questão. Ao terminar o período de
avaliação, desligue a chave “Aceitando respostas” e clique no botão verde para criar
uma planilha com os resultados.

2.2 Google Documento
O Google Documentos ou Google Docs é uma ferramenta que permite a edição
simultânea de documentos, a qual pode ser útil para realização de trabalhos em
grupo. Incentivar que os alunos editem um texto ao mesmo tempo ou ainda comentem
nas escritas dos demais facilita os trabalhos em grupo sem a presença física. Uma
dica é o docente gerar a atividade (descrição do trabalho) por escrito no próprio
Google Docs e clicar em compartilhar o documento com os alunos, o que permitirá
verificar o que cada aluno do grupo fez e o quanto colaborou na formação do trabalho
final.

Clicando com o cursor no texto aparece quem foi o usuário que incluiu o mesmo no documento.

Acesse o Google Documentos no canto superior do seu e-mail no item Google
Apps, após selecione Documentos.

Como compartilhar arquivos
A interface do Google Docs é simples e intuitiva e o aplicativo possui recursos
e ferramentas quase idênticas ao Word, como os ícones de colar, copiar, imprimir,
fonte e outros, o que facilita o uso.
Para compartilhar arquivos com outras pessoas basta clicar no botão azul
'Compartilhar', no canto direito superior da tela. Depois, insira o nome ou endereço de
e-mail e os contatos poderão editar, comentar ou apenas visualizar o documento
dependendo da sua permissão.

Saiba mais funções sobre o Google Docs assistindo o vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=OSX51h_KvjE
2.3 Prova Fácil Web
Aplicativo para formatação de prova e aplicação on-line. Acesse o sistema com
a conta Google institucional e monte sua prova.
Acesse o site https://www.provafacilnaweb.com.br/

Após clique no símbolo do Google+ e coloque sua conta do Google da UnC.

Assista o vídeo e veja como é fácil criar sua avaliação no Prova Fácil:
https://www.youtube.com/watch?v=MCZQc7SENOU
2.4 E-MESTRE
Além das possibilidades do Google e ferramentas para aplicação de provas, o
simples uso do E-Mestre para envio e recebimento de documentos também pode ser
uma opção fácil.
Encaminhe no E-Mestre documento em Word com questões/atividades para
preenchimento e solicite a entrega em data e horário específico. Permissões como
fotografias de desenhos ou cálculos podem facilitar as áreas de Engenharia, vez que
o aluno pode fazer no caderno e apenas anexar a foto da resolução do mesmo.

3 DICAS E CUIDADOS PARA AVALIAÇÕES ON-LINE
por Camila Candeia Paz
A mudança da aplicação de prova presencial para prova on-line requer alguns
cuidados antes, durante e depois da avaliação.
a) Pré Avaliação - tudo que é novo gera medo. Assim, mais do que nunca o
professor deve deixar claro QUANDO e COMO a avaliação será realizada.
Sugere-se aplicação no dia e horário de aula, em que o aluno responda a
prova como se estivesse em aula. Se for trabalho que fique claro os prazos
do mesmo e a forma de entrega;
Deixar claro qual ferramenta será empregada e o perfil das questões.
Ressaltando se o envio das questões será por aplicativo (Prova Fácil, Google
Formulário ou mesmo por documento no E-Mestre);
O plano de aula deve ser coerente com sua avaliação, lembre-se de sinalizar
quanto vale a avaliação e qual a forma de pontuar na mesma.
b) Avaliação - explique a avaliação em sua aula, utilize o Google Meet e
explique a prova, deixe claro todos os detalhes para tranquilizar a execução
da mesma. Durante a prova se no mesmo horário de aula peça que o aluno
deixe sua câmera ligada, o que permite o monitoramento pelo qual o docente
e o aluno estão acostumados nas aulas presenciais.
Dica: incluir no cabeçalho da prova, que a prova será on-line e se haverá ou
não consulta. Se a prova for escrita a mão, no caso de cálculos, por exemplo,
ressaltar que não poderá haver rasuras.
c) Pós Avaliação - finalizada a avaliação, dê um feedback para os alunos em
grupo, um geral da turma e após sinalize os erros ou acertos principais de
cada aluno em comunicação direta com os mesmos (via E-Mestre ou chat
do Google Meet).
IMPORTANTE: Não existe padrão para avaliação, afinal cada realidade, cada
disciplina e cada professor precisa verificar sua necessidade e sua expectativa
de resposta. Esperamos apenas que este documento desperte novas
possibilidades de avaliação para utilização nas suas aulas on-line.

