
 

Plano de implementação do Ensino a Distância (E@D)

A problemática da avaliação para as aprendizagens em cenários digitais em rede, com o apoio de 

tecnologias digitais, constitui uma enorme preocupação e mais um desafio na prossecução do trabalho do 

professor neste contexto de ensino a distância.

Da análise do documento “Critérios gerais de avaliação, ano letivo 2019/2020

de avaliação, as modalidades de avaliação

continuam a aplicar-se no ensino a distância. 

conhecimentos e capacidades – 

15%) e, no domínio das atitudes e valores 

adequados ao contexto escolar

tecnologias) que continuam em vigor

No atual contexto de ensino a distância (E@D), o 

tarefas de aprendizagem e tarefas de avaliação (

aprendizagem pelos alunos e no desenvolvimento de competências, designadamente competências de 

comunicação escrita, cooperação, trabalho em equipa e pensamento reflexivo. 

ambientes de ensino e aprendizagem participativos, ativos e dinâmicos, pelo que o material pedagógico e 

didático a disponibilizar deve prever

recurso às ferramentas digitais (hangout

As tecnologias podem criar oportunidades na avaliação formativa, recorrendo aos instrumentos 

disponíveis online na classroom: formulário, quiz, trabalhos

rubricas de avaliação (previstas na plataforma

que os alunos aprendam (rigor, correção, expressão escrita, colaboração, etc

para cada critério e uma pontuação (

desempenho (por exemplo, correspondente

as necessidades de aprendizagem.

Esta modalidade de ensino a distância 

fornecimento de informação útil sobre as áreas específicas do seu desempenho, vertidas nas rubricas, 

pela identificação da parte do professor, analisado o produto do trabalho do aluno, de pontos fortes e de 

pontos fracos, que permitam a este progredir no desenvolvimento das suas apre

facilitado com o uso das ferramentas digitais.

Na adoção de um modelo de aprendizagem 

colaborativo, face ao investimento 

práticas de avaliação online com tecnologias digitais
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 (componente escrita, prática e/ou experimental – 65%;

) e, no domínio das atitudes e valores - (responsabilidade e organização, atitudes e comportamentos 

texto escolar, presentemente entendido a partir de casa com mediação de 
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No atual contexto de ensino a distância (E@D), o uso das ferramentas digitais desafia à adoção de 

dizagem e tarefas de avaliação (e-atividades, e-avaliação), centradas na construção da 

aprendizagem pelos alunos e no desenvolvimento de competências, designadamente competências de 

comunicação escrita, cooperação, trabalho em equipa e pensamento reflexivo. Pretende
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prever a comunicação entre o professor e alunos e dos alunos entre si
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correspondentes ao nível 5, nível 3 e nível 1), para identificar o progresso e 

as necessidades de aprendizagem. 

Esta modalidade de ensino a distância também não pode privar o aluno do feedback

til sobre as áreas específicas do seu desempenho, vertidas nas rubricas, 

pela identificação da parte do professor, analisado o produto do trabalho do aluno, de pontos fortes e de 

pontos fracos, que permitam a este progredir no desenvolvimento das suas aprendizagens

uso das ferramentas digitais. 

Na adoção de um modelo de aprendizagem E@D, os desafios colocados aos professores são o 

investimento a realizar na dimensão da planificação didática e na 

com tecnologias digitais. 
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