
 

 
 
Alterações no Sistema de Avaliação para este período de aulas virtuais e objetivos a serem 
alcançados: 
 Acompanhar o aluno.  
 Identificar os pontos fortes e fracos de cada aluno no processo de aprendizagem; 
 Mensurar a qualidade do ensino.  
 Aprimorar a didática do professor.  
 Observar a motivação do aluno; 
 Medir os objetivos da instituição.  
 Aperfeiçoar modelos avaliativos.  
 
01. A N1 do Bloco I, neste período, não ocorrerá. Ao término do conteúdo do Bloco I, na data 
da N2, teremos uma única prova, com todo conteúdo do semestre, valendo seis pontos. 
 
Neste período de aulas virtual teremos a seguinte avaliação: 
 
1.Exercício:Valerá 1,0 ponto e será realizado na data da N1, dia 02 de abril – Matutino das 09h 
às 11h e Noturno das 20h às 22h. Os professores confeccionaram as avalições para a N1, e esta 
será utilizada para “diagnosticar” os pontos fortes e fracos diante do conteúdo ministrado e 
os professores para nortear o que e como ensinar. Será postado na sala virtual e o aluno deverá 
responder e devolver nos horário estipulado acima. 
 
2.Tarefas online – Valerá 1,0 ponto e a data de entrega será determinada pelo Professor 
da disciplina. O professor postará um Estudo de Caso, ou um Questionário, ou um trabalho ou 
uma Questão Desafio. Permitirá que os alunos adquiram novos conhecimentos e os professores 
avaliem a capacidade do aluno de aprender de forma autônoma. A resposta deve postada na 
plataforma, na data e horário estipulada pelo professor, e corrigida pelo mesmo. 
 
3.Monitoração da Participação – Valerá 1,0 Ponto (avaliação da interação com plataforma será 
realizada no dia até o dia 07 de maio. A análise do nível de participação, realizada após o 
professor ter acesso aos dados de interação do alunos com as atividades propostas na 
plataforma, é de caráter quantitativo, pois informam o número de participações, demonstrando o 
comportamento do aluno na educação online, como:  
a. Assiduidade e grau de participação na resposta às atividades propostas;  
b. Número de acessos realizados X tempo total de acesso;  
c. Auto avaliação realizada pelo aluno.  
 
4.Auto-avaliação – Valerá 1,0 Ponto e ocorrerá no dia 30 de abril. 
Integram as unidades didáticas, permitindo que o estudante conheça até onde sua aprendizagem 
avançou. Proporciona aos alunos informação tanto do processo de aprendizagem que estão 
seguindo como da qualidade do conhecimento que estão construindo, e esta informação deve 
ser útil para tomar decisões e reorientar seu processo de aprendizagem, possibilitando um 
momento reflexivo acerca do trabalho realizado. Será postada para preenchimento e devolução 
do aluno no dia 30/04. 
 
5. ESTAGIO E NPJ 
Portfólios virtuais 
O portfólio virtual é a opção para que os estudantes reúnam suas produções, e trará registros da 
coletânea de trabalhos realizados e selecionados pelo educando. O Portfólio virtual será a nota 
da disciplina. Em relação às horas, estas serão computadas pela metade e a outra metade, 
quando o aluno puder ir a campo concluir o estágio. 
 

http://www.estudiosite.com.br/site/educacao-a-distancia/x-cuidados-para-promover-autonomia-do-aluno-de-ead/

