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RESUMO

A forma de avaliar é um elemento muito importante no processo de
ensino aprendizagem, tornando-se praticamente uma tradição seja na
forma presencial ou virtual ser praticada desde o início do curso/disciplina
por meio de uma avaliação diagnóstica, para em outros momentos ser
aprofundada e modiﬁcada para atender aos diversos contextos. Nessa
perspectiva, a pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe várias
transformações para a rotina dos educadores que precisaram usar ainda
mais as mídias digitais, que já vinham transformando a sua atuação há
algum tempo, mas com o isolamento social veio tornar-se essencial para o
desenvolvimento das atividades diárias e avaliativas. Nesse trabalho
buscou-se identiﬁcar as formas utilizadas para realizar a avaliação da
aprendizagem pelos professores de uma das escolas estaduais de Juazeiro
do Norte - Ceará no período da pandemia do coronavírus e descrever as
diﬁculdades encontradas para o desenvolvimento das atividades
avaliativas realizadas de forma remota, bem como as formas de
superação. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com a
utilização de questionários, que foram aplicados aos professores desta
unidade de ensino. Observando-se que a cada passo dado pelos
educadores foram ampliadas as possibilidades didáticos-pedagógicas que
não eram percebidas antes da pandemia, bem como as inúmeras
atividades passíveis de desenvolvimento por meio virtual, síncrono e
assíncrono, sem deixar de somar experiências com outros educadores que
também enfrentavam desaﬁos, mas nunca desistiram de buscar novas
metodologias para desenvolver a aprendizagem dos educandos da melhor
maneira possível.
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