
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

NOTA TÉCNICA Nº 05 / DEEAS3 

 VALORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
SPECOMVOCÊ 

 

ASSUNTO: 

Valorização da participação dos alunos nas atividades escolares, entre elas o acesso 

e a confecção das Avaliações de Desempenho do SPECOMVOCÊ, em cada 

componente curricular, no período das aulas remotas, como Trabalho Escolar (TE), 

Teste de Avaliação (TA) e/ou Avaliação Progressiva (AP), e seus registros no diário de 

classe eletrônico. 

SITUAÇÃO: 

As avaliações disponibilizadas pelo SPECOMVOCÊ compõem o rol de atividades a 

serem desenvolvidas pelos alunos através da metodologia utilizada no ensino remoto, 

visando o atingimento dos seguintes objetivos: (1) aferir o nível de compreensão, 

apreensão e assimilação dos conteúdos sugeridos pelos professores e equipe 

pedagógica da escola; (2) monitorar a “frequência” através da participação dos alunos 

nas atividades on line (nº de participantes), obtendo desta maneira o registro de 

acesso aos conteúdos disponibilizados no período de suspensão das atividades 

presenciais (diário, semanal ou outro).  

Decorridas mais de 05 (cinco) semanas de isolamento social e da necessidade do uso 

do ensino remoto, o aplicativo SPECOMVOCÊ elaborado como mais uma 

ferramenta/instrumento tecnológica com a finalidade de subsidiar e possibilitar um 

ambiente de ensino aprendizagem e continuidade no processo didático pedagógico 

durante o período à distância, faz-se necessário a valorização e o reconhecimento da 

dedicação do estudante e do seu nível de aprendizado, bem como favorecer a 

metrificação do índice de participação nas aulas e atividades, tornando-se um 



instrumento de destaque na contribuição e composição de notas das avaliações, tais 

como, TE/TA e/ou AP, através de percentual avaliativo.  

Tais premissas são corroboradas quando os gestores da Rede CTPM, identificam e 

apresentam o entendimento de que vários alunos não se sentem incentivados a 

realizar a avaliação de desempenho, devido à ausência de valorização da sua 

participação e dedicação. 

DO ALINHAMENTO DE CONDUTAS DOS PROFESSORES 

Conforme previsto no Plano de Contingência da Rede CTPM – Coronavírus, os 

conceitos de TE e TA serão provisoriamente aglutinados neste período das aulas 

remotas, devendo ser compreendidos como instrumentos avaliativos que visam o 

processo de consolidação dos conteúdos trabalhados, exploração de assuntos 

específicos, novas descobertas a partir dos conceitos básicos, atividades que 

verifiquem o nível de aprendizado, e, por fim, preparação para as avaliações 

somativas. 

Visando o realinhamento de condutas de todos os professores da Rede CTPM, ficam 

definidas as seguintes premissas e posturas neste período de aulas remotas: 

- O Ciclo de Alfabetização e Letramento (1º e 2º anos do Ensino Fundamental I) e os 

componentes curriculares de Arte, Educação Física (Ensino Fundamental I, II e Ensino 

Médio) e Ensino Religioso (Ensino Fundamental I e II) deverão ser avaliados em forma 

de Avaliação Progressiva (AP), através de trabalhos e atividades escolares na 

plataforma Positivo On (Trilhas e Atividades de Aprendizagem, Quick Response - QR 

Code -, Realidade Aumentada - RA) e a PARTICIPAÇÃO na realização da avaliação 

de desempenho do SPECOMVOCÊ, entre outras. 

- A partir do 3º ano do Ensino Fundamental I, as Tarefas Escolares (TE) e Teste de 

Aprendizagem (TA) em todos os componentes curriculares (exceto em Arte, Educação 

Física e Ensino Religioso), deverão ser avaliados por meio de atividades e trabalhos 

escolares na plataforma Positivo On (Trilhas e Atividades de Aprendizagem, Quick 

Response - QR Code -, Realidade Aumentada - RA) e a PARTICIPAÇÃO na 

realização da avaliação de desempenho do SPECOMVOCÊ, entre outras; 

- Para a primeira etapa, o professor regente deverá pontuar no valor de 1,0 (um) ponto 

do total dos 10,0 (dez) pontos distribuídos no TE, TA e/ou AP, o que corresponde a 

10% (dez por cento) dos pontos distribuídos na etapa, referente à PARTICIPAÇÃO do 

aluno na realização da avaliação de desempenho e simulados, em cada componente 



curricular, a partir da 5ª (quinta) semana  (semana de 20 a 24 de abril de 2020) de 

atividades do período de ensino remoto, cuja avaliação de desempenho está previsto 

para o período compreendido entre 24 e 27 de abril. 

- Para a segunda e terceira etapa, caso perdure as aulas por ensino remoto, serão 

pontuados no valor de 3,0 (dois) pontos do total dos 12,0 (doze) pontos distribuídos no 

TE e TA e/ou AP, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) dos pontos 

distribuídos nas etapas, referente à PARTICIPAÇÃO do aluno na realização da 

avaliação de desempenho e simulados, em cada componente curricular. 

- O aluno que finalizar a avaliação de desempenho e simulados do SPECOMVOCÊ, 

receberá a nota nos respectivos componentes curriculares dos quais houve a efetiva 

participação, não sendo considerado, neste momento o número de acerto e/ou erros, 

quanto ao conteúdo propriamente dito. 

- Caso o professor já tenha distribuídos os 10 (dez) pontos alusivos ao TE/TA da 

primeira etapa até a 5ª (quinta) semana, ou seja, até o dia 24 de abril, ele deverá 

desta data em diante, fazer uma nova redistribuição dos valores já distribuídos, 

considerando o valor total como sendo 09 (nove) pontos, reservando 01 (um) ponto 

para serem valorizados na participação de avaliação de desempenho e simulados até 

ao final da primeira etapa. 

- Para os alunos com necessidades educacionais específicas (PNE) a atividade 

deverá esta alinhada com o seu respectivo Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 

Somente ocorrerá a computação/incorporação de nota acerca da participação na 

avaliação de desempenho, quando previsto no planejamento pedagógico do aluno. 

- O aluno que não realizar a atividade de desempenho semanal e simulado devido a 

problemas técnicos da plataforma do Sistema Positivo de Ensino (SPE), desde que 

comprovado, poderá fazer jus a pontuação de participação, após análise do Comando 

da Unidade, com assessoria da supervisora pedagógica e equipe técnica. 

- Para lançamento das notas do TA e TE no período de ensino remoto os professores 

deverão considerar as colunas já existentes no diário. Os pontos distribuídos no 

período emergencial deverão ser transformados em percentual e convertidos para a 

pontuação relativa. 

- Exemplo: Física nuclear distribui 10 (dez) pontos no período emergencial. O aluno X 

obteve 7 (sete) pontos. Portanto, obteve 70% (setenta) da pontuação. Para o TE que 



vale 6 (seis) pontos, vai lançar a nota 4,2 (quatro vírgula dois), o equivalente a 70% 

(setenta por cento) dos 6,0 (seis) pontos e para o TA que vale 4,0 (quatro) pontos, vai 

lançar 2,8 (dois vírgula oito) pontos, correspondentes a 70% (setenta por cento) dos 

4,0 (quatro) pontos.  

- Já o professor de Matemática que no período presencial havia distribuído 2,0 (dois) 

pontos de TE e o aluno X obteve 2,0 (dois) pontos,  no TA distribuiu 3,0 (três) pontos e 

o referido aluno X obteve 1,0 (um) ponto. No período emergencial, portanto, o 

professor de Matemática distribuiu os outros 5,0 (cinco) pontos e o aluno X obteve 3,0 

(três) pontos. Logo, o aluno obteve 60% (sessenta por cento) da pontuação 

distribuída. Assim, o professor irá lançar para o TE mais 2,4 (dois vírgula quatro) 

pontos, o equivalente a 60% dos 4,0 (quatro)  pontos que faltava lançar e 0,6 (zero 

vírgula seis) pontos de TA , correspondentes a (60% do 1,0 (um) ponto que faltava 

lançar. Resultado obtido pelo aluno no TE: 2,0 (dois) pontos do período presencial 

mais 2,4 (dois vírgula quatro) pontos do período emergencial, totalizando 4,4(quatro 

vírgula quatro) pontos. Resultado obtido pelo aluno no TA: 1.0 (um) ponto do período 

presencial mais 0,6 (zero vírgula seis) pontos do período emergencial, totalizando 1,6 

(um vírgula seis) pontos. 

- Para o lançamento das notas da AP no Diário de Classe Eletrônico não houve 

alteração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A avaliação da aprendizagem não se limita a um número em si mesmo. Ela 

carrega consigo alguns apontamentos que são importantes de serem compartilhados 

com eles, tendo em vista a melhora constante no processo de aprendizagem. 

Trata-se também de uma maneira de empoderar o aluno, fazendo-o compreender 

por si mesmo suas dificuldades e seus pontos fortes. 

A promoção do autoconhecimento é um importante benefício desse método de 

avaliação, que, inclusive, incentiva a participação dos alunos. 

Todas as ações, posturas e condutas precisam ser guiadas para um único propósito: a 

condução dos alunos pelos melhores caminhos da aprendizagem. 

A presente nota técnica terá validade enquanto durar o período da Pandemia COVID-

19 e a metodologia utilizada na Rede CTPM for através do ensino remoto / educação à 

distância. 



Toda a comunidade escolar deve ter conhecimento do teor contido na presente Nota 

Técnica. Cabe ao educandário se assegurar que tal informação chegou ao 

conhecimento de todos os alunos, pais/responsáveis e ao corpo pedagógico da 

escola. 

Os casos omissos serão resolvidos pela DEEAS. 

 

Welerson Conceição Silva, Cel PM 

Diretor da DEEAS  


