
ANEXOS  
 

Anexo 1 – Termo de consentimento de participação na pesquisa (Professores)  
 

Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa sobre a avaliação de professores que 

tem como pesquisadora responsável Nathalia Cassettari, aluna da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, orientada pelo prof. Dr. Romualdo Portela de Oliveira, os/as 

quais podem ser contatados/as pelo e-mail nathalia.cassettari@gmail.com e romualdo@usp.br 

ou telefone (61) 93784675 e (19) 996329535. Concordo em participar do processo de 

construção e execução da avaliação de professores nesta escola. Compreendo que esse 

estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão divulgados seguindo as 

diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. Sei que posso retirar 

meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei nenhum pagamento por essa 

participação. 

 

 

Nome e Assinatura 

 

 

 

 

Local e data. 

 

______________________________________________________________ 

  

mailto:nathalia.cassettari@gmail.com
mailto:romualdo@usp.br


Anexo 2- Termo de consentimento de participação na pesquisa (Escola) 
 

Autorizo a realização da pesquisa sobre a avaliação de professores que tem como 

pesquisadora responsável Nathalia Cassettari, aluna da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, orientada pelo prof. Dr. Romualdo Portela de Oliveira, os/as 

quais podem ser contatados/as pelo e-mail nathalia.cassettari@gmail.com e romualdo@usp.br 

ou telefone (61) 93784675 e (19) 996329535 nessa instituição escolar. Compreendo os direitos 

dos participantes da pesquisa, os objetivos do estudo e a maneira como ele será desenvolvido. 

Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade dos sujeitos 

quanto aos dados envolvidos na pesquisa. Receberei uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento.  

 

 

Nome, Cargo, Local, Data e Assinatura do responsável. 
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Anexo 3- Ficha de apresentação dos professores  
 

Nome:_________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

1. Sexo: (   ) Masculino                     (  ) Feminino  

2. Idade:  

(  ) Até 24 anos  

(  ) 25 a 29 anos  

(  ) 30 a 39 anos  

(  ) 40 a 49 anos  

(  ) 50 anos ou mais  

3. Você se considera?  

(  ) Branco(a)  

(  ) Pardo(a) 

(  ) Preto(a) 

(  ) Amarelo(a) 

(  ) Indígena  

4. Formação – assinale todas as alternativas que correspondam a sua formação  

(   ) Magistério  

(   ) Ensino superior em pedagogia  

(   ) Ensino superior em outra área – Qual? ____________________________________ 

(   ) Pós-graduação lato senso em educação  



(   ) Pós-graduação lato senso em outra área – Qual? ____________________________ 

(   ) Mestrado ou doutorado em educação 

(   ) Mestrado e doutorado em outra área – Qual? _______________________________ 

5. Em que tipo de instituição você realizou a sua graduação?  

(  ) Pública federal 

(  ) Pública estadual 

(  ) Pública municipal 

(   ) Privada 

6. Participa atualmente de alguma atividade de formação continuada?  

(   ) Não  (  ) Sim  - Qual/ Quais? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________  

 

7. Você utiliza os conhecimentos adquiridos na formação continuada na sua prática em sala de aula?  (   ) 

Não   (  ) Sim  

 

8. Há quanto tempo é professor? _______________________________________________________ 

 

9. Há quanto tempo é professor nesta rede de ensino? _______________________________ 

 

10. Há quanto tempo é professor nesta escola? _______________________________________ 

 



11. Ministra aulas para que turma nesse ano (2013)? ________________________________ 

 

12. Há quanto tempo ministra aulas para turmas semelhantes?_____________________ 

 

12. É professore contratado (   ) ou concursado (  ) 

 

13. Você exerce outra atividade remunerada? (  ) Não       (  ) Sim  

 

14. Você já passou pelo estágio probatório? (   ) Não     (  ) Sim – Como foi a experiência? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________ 

 

15. Já participou de algum processo de avaliação de professores para além do concurso público e do 

estágio probatório (pode ser, inclusive, como parte de um processo de avaliação institucional)?  

(  ) Não    (  ) Sim – como foi a experiência?  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

  



Anexo 4- Síntese das discussões sobre os instrumentos avaliativos  

a) Observações em sala de aula  

Como Funciona?  

Um avaliador (pode ser uma pessoa de fora da escola ou o coordenador pedagógico, o diretor ou ainda 

outro professor) observa – fisicamente ou por meio de filmagens - a rotina da sala de aula. O avaliador 

pode contar com checklists mais ou menos estruturados para orientar a sua observação. 

Quais informações pode fornecer?  

 Se o professor domina ou não o conteúdo a ser ensinado;  

 O tipo de didática que o professor utiliza; 

 A clareza com que ele comunica os conteúdos;  

 Os materiais e recursos utilizados; 

 A rotina que o professor estabelece na sala de aula; 

 Como o professor organiza o espaço físico; 

 Como o professor se relaciona com os seus alunos; 

 Como os alunos se relacionam entre si. 

Quais são os problemas potenciais?  

 Dificuldade do avaliador apreender o que de fato acontece na sala de aula, uma vez que a 

presença do avaliador (ou de um equipamento de filmagem) pode gerar uma situação 

artificial; 

 Deixa de fora todo o trabalho docente que é realizado fora da sala de aula (planejamento, 

avaliação, trabalho em equipe etc); 

 Necessidade de treinamento dos avaliadores para que não tenha vieses. 

b) Questionários respondidos pelos estudantes  

Como Funciona?  

Estudantes respondem a questionários que podem ser de múltiplas alternativas ou conter questões abertas 

sobre o desempenho do seu professor. O instrumento não deve ser administrado pelo professor da turma e 

os alunos devem ser informados dos objetivos da avaliação. 

Quais informações pode fornecer?  

 Se os alunos compreendem os conteúdos ensinados (professor transmite os conteúdos de 

uma maneira clara);  

 Se os professores são pontuais e assíduos; 

 Se as aulas são interessantes; 



 Se o professor trata todos os estudantes de maneira igual (sem privilégios ou 

preconceitos) e com respeito; 

 Se os alunos se sentem a vontade para fazer perguntas.  

Quais são os problemas potenciais?  

 Possibilidade das respostas dos alunos refletirem o seu sentimento pelo professor e não a 

competência desse profissional (relacionamento interpessoal influenciar os resultados);  

 Quanto menor a idade dos alunos, maior a discussão sobre a confiabilidade das respostas 

(alunos pequenos e não alfabetizados teriam maior dificuldade para responder os 

questionários) – pensar na adequação do instrumento à idade dos alunos; 

 Alunos não são boas fontes de informação de determinadas dimensões do trabalho 

docente como, por exemplo, o conhecimento dos professores da matéria de ensino – 

perguntas devem ser adequadas ao que os estudantes podem informar; 

 No começo do ano os alunos não tem condições de responder esses questionários – 

pensar no momento em que o questionário deve ser aplicado; 

c) Questionários respondidos pelos pais/responsáveis dos alunos  

Como Funciona?  

Pais e/ou responsáveis são convidados a responderem um questionários sobre o desempenho dos 

professores de seus filhos. Os questionários podem conter questões abertas ou de múltiplas escolha. Em 

geral os questionários são encaminhados por carta ou pelos alunos junto com uma apresentação dos seus 

objetivos e o estabelecimento de um tempo determinado para a sua devolução.  

Quais informações pode fornecer?  

 Como o professor se comunica os pais –se as estratégias utilizadas pelos professores são 

claras e apropriadas; 

 Se os pais se sentem a vontade para procurar o professor e tirar dúvidas sobre o que 

acontece na escola; 

 Se os pais observam evolução na aprendizagem dos seus filhos;  

 Se os trabalhos de casa são adequados.  

Quais são os problemas potenciais?  

 Maioria dos pais não é participativo – pais não se interessam pelo que acontece na escola 

e não conhecem a realidade da rede (não sabem por exemplo que a escola não tem 

professor substituto);  

 Número de respondentes pode ser limitado;  

 Pais não sabem responder sobre varias dimensões do trabalho docente (por exemplo, 

conhecimento da matéria de ensino e de pedagogia); 

 Resposta dos pais pode ser influenciada pelo relacionamento pessoal com o professor; 

 Resposta dos pais pode ser influenciada pela sua trajetória escolar; 



 Muitos pais com graves dificuldades de leitura e escrita teriam dificuldade de preencher o 

questionário; 

d) Questionários respondidos por pares ou superiores administrativos  

Como Funciona?  

Pares ou superiores administrativos (diretores, supervisores, coordenadores) elaboram relatórios sobre a 

performance dos professores. Para a elaboração do relatório podem seguir roteiros mais ou menos 

estruturados e realizar conversas com os professores, analisar materiais didáticos, realizar observações de 

sala de aula, dentre outros. 

Quais informações pode fornecer?  

 Pontualidade/ assiduidade do professor;  

 Se o professor participa da gestão da escola e dos momentos de trabalho coletivo e 

formação;  

 Professores e gestores conhecem a realidade da escola – podem analisar o trabalho do 

professor considerando as dificuldades que ele enfrenta. 

Quais são os problemas potenciais?  

 Relacionamento interpessoal pode influenciar os resultados das avaliações – dificuldade 

de não gerar perseguições, favorecimentos ou uma situação constrangedora entre os 

profissionais (principalmente entre os professores, mas também com relação à gestão);   

 Professores e gestores da escola não são formados em avaliação e não tem experiência 

para realizar essa tarefa;  

 Professores não se sentem a vontade para avaliar o trabalho de seus colegas e teriam 

dificuldade de receber críticas (mesmo que construtivas) deles;  

 Gestão da escola não conhece o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores – 

foco na administração.  

e) Autoavaliações   

Como Funciona?  

Os professores elaboram relatórios sobre a sua prática profissional. A elaboração do relatório em alguns 

casos, se apoia na analise de materiais didáticos ou de vídeos da sua própria performance. Pode contar 

com um roteiro mais ou menos estruturado para sua elaboração – em alguns casos o roteiro organiza-se 

em questões para os professores. 

Quais informações pode fornecer?  

 Como o professor planeja suas atividades – quais são suas intenções; 



 Possibilita a reflexão dos professores sobre o seu trabalho – sobre o que estão fazendo 

bem e no que podem melhorar – aprendizagens são muito mais significativas quanto 

partem do reconhecimento intrínseco da necessidade de mudança. 

Quais são os problemas potenciais?  

 

 Professor pode se autoenganar – respostas podem refletir o que os professores pensam 

que fazem ou gostariam de fazer ao invés do que eles realmente fazem; 

 Professores só serão honestos se acreditam que isso não poderá prejudica-los;  

 Respostas podem ser influenciadas pelos que os professores consideram ser a resposta 

correta, ou socialmente esperada, ainda que não seja verdadeira;  

 Dificuldade dos professores identificarem, por si só, o que fazem de errado (se 

soubessem já teriam transformado esse comportamento). 

f) Portfólios  

Como Funciona?  

Reúnem um conjunto de registros organizados pelos professores que comprovam seus conhecimentos, 

habilidades, experiências e realizações. Dentre os registros que podem compor os portfólios estão: planos 

de aulas, exemplos de atividades dos alunos, filmagens de aulas, descrição de projetos desenvolvidos, 

cartas de recomendações de colegas e supervisores, documentos que comprovem o envolvimento na 

gestão escolar, registros de comunicação com os pais de alunos, certificados de participação em 

atividades de formação continuada, autoavaliações etc.. Na maioria dos casos tais conteúdos devem ser 

acompanhados de reflexões dos professores sobre o contexto em que foram desenvolvidos e sobre a sua 

contribuição para a aprendizagem dos alunos.  

Quais informações pode fornecer?  

 Como o professor planeja suas atividades – quais são suas intenções; 

 Possibilita a reflexão dos professores sobre o seu trabalho – sobre o que estão fazendo 

bem e no que podem melhorar; 

 Dá mais informações do que a autoavaliação que podem ajudar a comprovar as 

afirmações feitas pelos professores; 

 É uma forma de organizar e sistematizar o trabalho realizado em sala de aula. 

Quais são os problemas potenciais?  

 Professor pode se autoenganar – portfólio pode refletir o que os professores pensam que 

fazem ou gostariam de fazer ao invés do que eles realmente fazem; 

 Professores só serão honestos se acreditam que isso não poderá prejudica-los;  

 Organização do portfólio pode ser influenciadas pelos que os professores consideram ser 

a forma correta, ou socialmente esperada, ainda que não seja verdadeira; 



 Dificuldade dos professores identificarem, por si só, o que fazem de errado (se 

soubessem já teriam transformado); 

 Professores tem dificuldade de fazer/ manter registros atualizados – o que dificulta a 

elaboração do portfolio;  

 Não necessariamente o professor prioriza, na organização do portfólio, informações que 

evidenciem a aprendizagem dos alunos - muitas vezes o professor pode “florear” o 

portfólio com informações que não refletem um trabalho de qualidade;  

 Demanda muito mais tempo que a autoavaliação;  

g) Provas  

Como Funciona?  

Os Professores realizam provas (que podem conter questões abertas ou de múltipla escolha) sobre o seu 

conhecimento da matéria e das metodologias de ensino, em alguns casos também são cobradas noções 

sobre a organização e funcionamento do sistema de ensino. 

Quais informações pode fornecer?  

 É uma medida bastante objetiva dos conhecimentos dos professores – parte do 

entendimento que sem conhecimentos os professores não podem desenvolver um bom 

trabalho. 

Quais são os problemas potenciais?  

 Algumas pessoas apresentam dificuldade para demonstrar o que sabem por meio de 

provas;  

 As respostas dos professores nem sempre correspondem ao que eles de fato acreditam e 

colocam em prática - um bom desempenho na prova não garante uma boa prática 

docente; 

 Professores já demostraram possuir conhecimentos necessários por meio dos concursos 

públicos de provas e títulos;  

h) Desempenho dos alunos  

Como Funciona?  

Utiliza o desempenho dos alunos em avaliações em larga escala como medida da qualidade docente. Parte 

do princípio que quanto maior a nota do aluno, melhor é o professor. Quando possível utiliza medidas de 

valor agregado (uma prova no começo do ano e uma prova no final, verificando a variação do 

desempenho de cada aluno entre as avaliações). Em alguns casos são estabelecidas metas por escolas para 

o desempenho dos alunos. 

Quais informações pode fornecer?  



 A aprendizagem dos alunos é uma das principais tarefas dos professores; 

 Relaciona-se diretamente com o trabalho realizado em sala de aula; 

 É uma medida objetiva;  

 

Quais são os problemas potenciais?  

 Avaliações não conseguem medir tudo o que os alunos aprendem na escola.  

 Existem muitos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nessas provas (nível 

socioeconômico, nível de estudo dos pais, etc).  

 Utilizam uma medida que não foi criada para verificar o desempenho dos professores, 

mas sim dos alunos.  

 Pode incentivar comportamentos questionáveis como a redução do currículo ao que é 

cobrado nas provas e as fraudes.  

 Não temos no DF avaliações que permitam analisar o valor agregado ao conhecimento 

dos alunos ao longo de um ano letivo – avaliações não diferenciam os professores de uma 

mesma escola e não são realizadas para todos os anos letivos.  

 

  



Anexo 5- Exemplos de instrumentos de observação em sala de aula  
 

a) Framework for Teaching  

Fonte: Danielson e Mcgreal 2000, p. 85, 87 e 88. Tradução minha.  

Pré-observação  

1. Descreva brevemente os estudantes da sua classe, incluindo aqueles com necessidades 
educacionais especiais 

2. Quais são os objetivos da sua aula? O que você quer que os alunos aprendam? 
3. Porque esses objetivos são adequados para esse grupo de alunos? 
4. Como esses objetivos se relacionam com o currículo do sistema de ensino?  
5. Como esses objetivos se relacionam com os objetivos gerais para essa matéria de ensino 

e para outras matérias de ensino?   
6. Como você planeja envolver os estudantes na aprendizagem? O que você vai fazer? O 

que os estudantes deverão fazer? 
7. Quais dificuldades os estudantes em geral apresentam na aprendizagem desse 

conteúdo, e como você planeja lidar com essas dificuldades? 
8. Quais recursos e materiais pedagógicos você ira utilizar? 
9. Como você planeja avaliar se os estudantes alcançaram os objetivos estabelecidos? 

Quais procedimentos você irá utilizar para a avaliação dos alunos?  
10. Como você planeja utilizar os resultados da avaliação dos seus alunos?  

 

 Registro da observação 

1) Criar um ambiente de respeito e harmonia (Interação entre o professor e os estudantes/ 

Interação entre os estudantes )  

2)  Estabelecer uma cultura para a aprendizagem (Importância do conteúdo/ Orgulho dos 

alunos no trabalho/ Expectativas para a aprendizagem e realizações) 

3) Gerenciar os procedimentos em sala de aula (Gerência dos grupos de ensino/ Gerência 

das transições/ Gerência dos materiais e do seu fornecimento/ Desempenho em atividades 

não diretamente relacionadas com o ensino/ Supervisão de voluntários e profissionais 

associados)  

4) Gerenciar o comportamento dos estudantes (Expectativas/ Monitoramento do 

comportamento dos estudantes/ Resposta ao mau comportamento dos estudantes) 

5) Organizar do espaço físico (Segurança e disposição da mobília /Acessibilidade para a 

aprendizagem e uso de recursos físicos) 

6)  Comunicar-se de maneira clara e precisa (Orientações e procedimentos/ Linguagem oral 

e escrita)  

7) Usar técnicas de questionamento e discussão (Qualidade das questões /Técnicas de 

discussão/ Participação dos estudantes)  

8) Envolver os estudantes na aprendizagem (Representação do conteúdo/ Atividades e 



trabalhos práticos/ Agrupamento dos estudantes/ Recursos e materiais de ensino/ 

Estrutura e ritmo)  

9) Fornecer feedback para os estudantes (Qualidade: preciso, substantivo, construtivo e 

específico/ Rapidez)  

10) Demonstrar flexibilidade e capacidade de resposta (Ajustamento das lições /Resposta aos 

estudantes /Persistência) 

Formulário de reflexão da aula observada  

1) Ao refletir sobre essa aula, até que ponto os alunos foram produtivamente engajados?  
2) Os estudantes aprenderam o que pretendia que eles aprendessem? Meus objetivos 

instrucionais foram alcançados? Como eu sei disso?  
3) Eu alterei meus objetivos ou planos de instrução enquanto eu dava a aula? Se sim, por 

quê?  
4) Se eu tivesse a oportunidade de dar essa mesma aula para esse mesmo grupo de 

estudantes, o que eu faria de diferente? Por quê? 

b) Classroom Assessment Scoring System (CLASS) 

Fonte: Hamre, Goffin, Kraft-Sayre, 2009, p. 15, tradução minha.  

Elaborado especificamente para avaliação de professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental.  

 

Domínio  Dimensões  Descrição  

Suporte 
emocional  

Clima na sala de 
aula  

Reflete o clima emocional da sala de 
aula de maneira geral e conexão entre 
professores e alunos. Considera o 
acolhimento e respeito exibido nas 
interações entre professores e alunos, 
bem como o grau em que eles 
mostram prazer e entusiasmo durante 
as atividades de aprendizagem  

Sensibilidade do 
professor 

Engloba a capacidade de resposta dos 
professores para as necessidades dos 
alunos e sua conscientização  
para o grau de ajuste acadêmico e 
emocional dos alunos. Um professor 
altamente sensível ajuda os 
estudantes a verem os adultos como 
um recurso e cria um ambiente em 
que os alunos se sentem seguros e 
livres para explorarem e aprenderem.  



Respeito pelos 
alunos  

O grau em que as interações do 
professor com os estudantes e as 
atividades em sala de aula dão ênfase 
aos interesses, motivações e pontos 
de vista dos alunos, ao invés de serem 
muito dirigidas pelo professor. Isso 
pode ser demonstrado pela 
flexibilidade do professor nas 
atividades e pela respeito à autonomia 
dos estudantes para participarem e 
iniciarem atividades  

Organização 
da sala de 
aula  

Administração do 
Comportamento/ 
Direcionamento do 
Comportamento 

Engloba a habilidade do professor de 
usar métodos eficientes para prevenir 
e redirecionar o mau comportamento, 
ao apresentar claras expectativas de 
comportamento e minimizar o tempo 
gasto com questões de 
comportamento.  

Produtividade Considera quão bem os professores 
administram o tempo de instrução e 
as rotinas para que os estudantes 
tenham o maior numero de 
oportunidades para aprender. Não se 
relaciona com a qualidade da 
instrução, mas com a eficiência do 
professor.  

Formato da 
instrução/ 
Facilitação para a 
aprendizagem e 
desenvolvimento  

O grau em que o professor maximiza o 
envolvimento e a habilidade para 
aprender dos estudantes ao 
providenciar atividades interessantes, 
instrução, centros e materiais. 
Considera a maneira pela qual o 
professor facilita as atividades para 
que os professores tenham 
oportunidades para experimentar, 
perceber, explorar e utilizar materiais  

Suporte 
instrucional  

Desenvolvimento 
do Conceito 

O grau em que as discussões e 
atividades de instruções provem nos 
estudantes habilidades de 
pensamento de ordem superior, 
versus aquelas focadas na 
memorização e na aprendizagem 
baseada em fatos 



Qualidade dos 
feedbacks  

Considera a provisão de feedcacks 
pelos professores focados na 
aprendizagem e entendimento 
(avaliação formativa), não apenas na 
correção no produto final (avaliação 
somativa)  

Modelo de 
linguagem 

Qualidade e quantidade do uso, pelo 
professor de técnicas de estimulação e 
facilitação pela linguagem durante 
suas interações com as crianças. 
Componentes de um modelo de 
linguagem de alta qualidade incluem, 
questões abertas, repetições, 
expansões/ extensões, e o uso de uma 
linguagem avançada 

Foco na 
Alfabetização 

Reflete a qualidade com que os 
professores entregam atividades que 
tenham como foco os códigos 
necessários à uma alfabetização 
precoce (por exemplo, letras, palavras, 
fonemas)  

 

c)  Protocol for Language Arts Teaching Observation (PLATO) 

Fonte: http://platorubric.stanford.edu/Archived.html acesso em março de 2014. Tradução minha.  

Elaborado especificamente para avaliação de aulas de línguas 

 

Fator  Elemento Descrição do elemento 

Demanda 
das 
conversas 
e 
atividades 
em sala de 
aula 

Desafio 
intelectual 

Concentra-se no rigor intelectual das atividades e 
atribuições que envolvem os alunos. O desafio 
intelectual depende também do nível de 
pensamento analítico ou inferencial exigido nas 
perguntas feitas pelo professor durante as 
discussões ou atividades realizadas em sala de aula  

Discussão em 
sala de aula  

Tem como foco as oportunidade que os alunos têm 
para conversar com o professor e com seus pares. 
Além disso, esse elemento olha para a medida em 
que o professor utiliza/ envolve a ideia dos alunos e 
solicita que eles  esclareçam e especifiquem seu 
entendimento. 

Instrução  Estratégias  Foca-se na habilidade do professor em ensinar 

http://platorubric.stanford.edu/Archived.html


estratégias ligadas ao ensino da linguagem (ler, 
escrever, falar, ouvir e se envolver com a  literatura). 
Dentre as estratégias encontram-se: como fazer 
uma leitura significativa, como gerar ideias para a 
escrita, e como descobrir o significado de palavras 
desconhecidas 

Modelo  Diz respeito ao grau em que o professor 
visivelmente utiliza as estratégias, habilidades e 
processos que são focados na aula. O professor 
pode apresentar modelos de estratégias de 
discussão, a pensar em voz alta sobre como 
identificar um tema, demonstrar como apoiar uma 
afirmação com evidencias textuais.  

Ambiente 
da sala de 
aula  

Administração 
do tempo 

Concentra-se na organização eficiente das rotinas e 
materiais pelo professor para garantir que o tempo 
de instrução seja maximizado e pouco tempo seja 
perdido para transições ou para lidar com o 
comportamento dos alunos.  

Administração 
do 
comportamento 

Tem como foco o grau em que o comportamento 
dos alunos facilita o trabalho acadêmico. Não se 
presume que uma sala de aula ideal é calma e 
controlada, mas tem como foco se o 
comportamento dos estudantes é ou perturbador 
ou adequado para a tarefa realizada e se as 
questões de mau comportamento são abordadas de 
forma eficaz e eficiente.    

 

 d) Classroom observation and analytic protocol  
 

Fonte: http://www.horizon-research.com/instruments/clas/cop.pdf, acesso em março de 2014, 

tradução minha.  

 

Parte do estudo “Inside the Classroom” realizado pela Horizon Reseach INC. 

Tem como foco o ensino de matemática e ciências no ensino fundamental. Os observadores deveriam 

dar notas de 1 a 5 para cada item, sendo que quanto maior a nota, maior a concordância com a 

afirmativa. A nota 6 era dada nos casos em que o observador não sabia a resposta e a nota 7 aos casos 

em que a afirmação não se aplicava à situação observada.  

 

 

http://www.horizon-research.com/instruments/clas/cop.pdf


I. Design  
a. O desenho da aula incorpora tarefas, papeis e interações consistentes com a 

matemática/ ciência investigativa   
b. O desenho da aula reflete um planejamento cuidadoso e organização 
c. As estratégias de instrução e atividades utilizadas nessa aula refletem atenção à 

experiência, preparação, conhecimentos anteriores e estilos de aprendizagem 
dos alunos 

d. Os recursos disponíveis nesta aula contribuíram para a realização dos objetivos 
da instrução 

e. As estratégias de instrução e atividades refletem atenção à questões de acesso, 
equidade e diversidades dos alunos (por exemplo, aprendizagem cooperativa, 
apropriação da linguagem, estratégias e materiais) 

f. O desenho da aula favorece a abordagem colaborativa para a aprendizagem 
entre os estudantes  

g. Foram fornecidos tempo e estrutura adequados para a compreensão  
h. Foram fornecidos tempo e estrutura adequados para a finalização da aula. 

II. Implementação  
a. As estratégias de instrução foram consistentes com a matemática/ ciência 

investigativa  
b. O professor pareceu confiante na sua habilidade de ensinar matemática/ 

ciências  
c. O estilo/ estratégia do professor de administração da sala de aula aumentaram a 

qualidade da aula  
d. O ritmo da aula foi apropriado para o nível de desenvolvimento/ necessidades 

dos alunos e para os propósitos da aula 
e. O professor foi capaz de “ler” o nível de compreensão dos estudantes e ajustar a 

instrução em conformidade 
f.  As estratégias de questionamento do professor foram capazes de aumentar o 

entendimento dos alunos (por exemplo: ênfase em questionamentos de alta 
ordem; uso apropriado do “tempo de espera”, identificação de concepções e 
equívocos anteriores) 
 

III. Conteúdo de Matemática/ Ciências  
a. O conteúdo foi significativo e útil 
b. O conteúdo foi apropriado para o nível de desenvolvimento dos estudantes  
c. O professor forneceu informações corretas sobre o conteúdo 
d. Os estudantes foram intelectualmente envolvidos em ideias importantes e 

relevantes para o foco da aula 
e. O professor demonstrou conhecimento dos conceitos (por exemplo no seu 

diálogo com os estudantes) 
f. Matemática/ ciências foram retratados como um corpo dinâmico de 

conhecimentos, continuamente enriquecido pela conjectura, análise 
investigativa e/ou prova/justificação.  



g. Elementos da abstração matemática/ cientifica (por exemplo representações 
simbólicas, construção de teorias) foram incluídos quando era importante fazê-
lo. 

h. Foram feitas conexões apropriadas entre a lição e outras áreas da matemática/ 
ciências, outras disciplinas e/ou  contextos do mundo real. 

i. O nível da contextualização do conteúdo foi apropriado para os níveis de 
desenvolvimento/ necessidades dos alunos e para os propósitos da aula. 
 

IV. Cultura da sala de aula 
a. A participação ativa de todos foi encorajada e valorizada  
b. Existiu um clima de respeito às ideias, questões e contribuições dos estudantes 
c. As interações refletiram relações de trabalho cordiais entre os estudantes (por 

exemplo; estudantes trabalhando juntos; conversando entre si sobre a aula)  
d. As interações refletiram relações de trabalho colaborativas entre o professor e 

os estudantes  
e. O clima da aula encorajou os estudantes a exporem suas ideias, questões, 

conjecturas e/ou proposições 
f. Rigor intelectual, crítica construtiva e o desafio de ideias foram evidentes.  
 

e) The Willian and Mary Classroom Observation Scales Revised 
Fonte: https://education.wm.edu/centers/cfge/_documents/research/athena/cosrform.pdf, 

acesso em março de 2014, tradução minha  

 

Entrevista antes da observação (aprox.. 15 minutos) 

 

1. Você tem um planejamento escrito dessa aula? (  )  Sim    (  ) Não 

2. O que você caracteriza como o propósito dessa aula?  

3. Quais foram seus objetivos instrucionais da sua última aula?  

4. Quais conteúdos serão tradados na sua próxima aula? 

5. Você pretende atribuir algum tipo de trabalho de casa para os alunos? 

6. Como você pretende avaliar a aprendizagem dos alunos? 

7. Existe algum aspecto da aula que você gostaria de esclarecer antes da observação?  

 

Observação do Professor  

https://education.wm.edu/centers/cfge/_documents/research/athena/cosrform.pdf


Planejamento curricular e instrução.  
O professor..... 

3 2 1 N/O 

1. Estabelece altas expectativas para o desempenho dos alunos     

2. Incorpora atividades para os estudantes aplicarem seu novo conhecimento     

3. Envolve os estudantes no planejamento, monitoramento e avaliação da sua 
aprendizagem 

    

4. Encoraja os estudantes a expressarem seus pensamentos     

5. Faz os estudantes refletirem sobre o que aprenderam     

Comentários: 
 
 

Adaptações para diferenças individuais  
O professor... 

3 2 1 N/O 

6. Proporcionou oportunidades para o aprofundamento individual ou em 
grupos  do entendimento do conteúdos  

    

7. acomodou diferenças individuais ou de subgrupos (por meio de 
conferências individuais, escolha de materiais didáticos e atribuição de tarefas)  

    

8. Encorajou múltiplas interpretações de eventos ou situações      

9. Possibilitou que os estudantes descobrissem ideias centrais por meio de 
atividades e/ou questionamentos estruturados 

    

Comentários: 
 
 

Resolução de problemas  
O professor...  

3 2 1  N/O 

10. Utilizou técnicas de brainstroming      

11. Envolveu os estudantes na identificação e definição de problemas     

12. Envolveu os estudantes em atividades de busca por soluções de problemas 
e de articulação de soluções abrangentes  

    

Comentários: 
 
 

Estratégias de pensamento crítico  
O professor...  

3 2 1  N/O 

13. Encoraja os alunos a julgarem ou avaliarem situações, problemas ou 
questões  

    

14. Envolve os estudantes na comparação e contraste de ideias      

15. Proporciona oportunidade para os estudantes realizarem generalizações a 
partir de dados concretos ou informações concretas  

    

16. Encoraja os estudantes a realizarem sínteses ou resumo das informações 
de uma disciplina e entre as disciplinas  

    

Comentários: 
 



 

Estratégias de pensamento criativo  
O professor...  

3 2 1  N/O 

17. Solicita diversas reflexões sobre questões ou ideias      

18. Envolve os estudantes na exploração de diferentes pontos de vista      

19. Encoraja os estudantes a demonstrarem uma mente aberta e tolerância      

20. Proporciona oportunidades para que os estudantes elaborem e 
desenvolvam suas próprias ideias 

    

Comentários: 
 
 

Estratégias de pesquisa 
O professor...  

3 2 1  N/O 

21. Exige que os alunos coletem evidencias de várias fontes através de técnicas 
de pesquisa (por exemplo, materiais impressos, internet, aplicação de 
questionários, entrevistas, etc.) 

    

22. Proporciona oportunidades para os estudantes analisarem dados e 
representa-los em quadros, gráficos ou tabelas apropriados 

    

23. Faz perguntas que ajudam os estudantes a fazerem inferências a partir dos 
dados disponíveis e a tirarem suas próprias conclusões  

    

24. Incentiva os estudantes a determinarem as implicações e consequências 
de suas descobertas  

    

25. Fornece tempo para que os estudantes comuniquem os resultados de seus 
estudos e pesquisas para públicos relevantes em relatórios formais e/ou 
apresentações  

    

 

f) Síntese elaborada por Reis, 2011.  
 

Questões possíveis para a reunião pré-observação e respectivos objetivos (p.23):  

 

QUESTÃO OBJETIVO 
 uais são os o jetivos  ue definiu para a 
aula  ue irei o servar  O  ue pretende  ue 
os alunos aprendam  como conse uir  sa er 
se os alunos aprenderam?  

 

 identificar os conhecimentos, as 
capacidades e as atitudes que serão 
trabalhados.  

 identificar os tipos de avaliação previstos 
e de que forma permitem obter 
informações sobre os conhecimentos, as 
capacidades e as atitudes trabalhados. 

Como    ue esta aula se relaciona com as 
aulas anteriores e as seguintes? como se 

 identificar como    ue os conhecimentos, 
as capacidades e as atitudes a abordar se 



integra esta aula no currículo? Quais são os 
conhecimentos prévios dos alunos acerca 
deste tema?  

 

relacionam com as aprendizagens prévias 
e as posteriores.  

 verificar os conhecimentos do professor 
acerca do currículo.  

 

 ue estrat  ia ir  implementar para 
alcançar os o jetivos propostos   ue 
a orda ens e atividades ir  propor  por ue 
escolheu essas atividades  como se 
articulam essas atividades   ue recursos ir  
utilizar?  

 

 verificar se as atividades propostas são 
diversificadas, complementares, 
e e uíveis e ade uadas   concretização 
dos objetivos propostos.  

 verificar se os recursos:  

- são suficientes, diversificados e 
adequados a todos os alunos;  

- estão organizados de forma a poderem 
ser distribuídos com a menor perturbação 
possível;  

- facilitam a integração curricular das 
tecnologias de informação e 
comunicação.  

 

Que tipos de interação professor-aluno e 
aluno-aluno pretende promover nesta aula? 
de que maneira o pretende fazer?  

 

 verificar se o professor ir                              
- estimular a interação entre os alunos; 
- gerir mas não dominar as discussões; 
- atribuir tempo suficiente para os alunos 
refletirem.  

 

Como tenciona responder às características 
e necessidades específicas de cada um dos 
alunos da turma? existe algo em particular 
sobre este grupo de alunos que eu deva 
saber?  

 

 verificar como    ue o professor   

-  dar   resposta aos diferentes estilos de 
aprendizagem dos alunos através da 
diversificação de atividades;  

- tornar  as atividades acessíveis para todos 
(nomeadamente para aqueles que têm 
algum tipo de deficiência);  

 -promover  a participação de todos;  

-desafiar  os alunos mais competentes.  

 



Como ir  terminar a aula   

 

 verificar se o professor: 
- planeou formas de avaliar o nível de 
concretização dos objetivos propostos;  

- dar   oportunidade aos alunos de 
explicitarem o que aprenderam 
(oralmente ou por escrito).  

 

Que aspectos do ensino ou da aprendizagem 
dos alunos espera melhorar?  

 

 promover a reflexão do professor 
sobre: 
- dimensões do seu conhecimento 
profissional e da sua prática que pretende 
melhorar;  

- Formas de promover a superação de 
problemas/dificuldades de aprendizagem 
dos seus alunos.  

 

Que aspectos gostaria que eu observasse? 
Que tipo de informação gostaria que eu 
recolhesse?  

 

 definir focos específicos para a 
observação do professor a partir da 
identificação prévia das dimensões do 
seu conhecimento profissional e da sua 
prática que pretende melhorar.  

 

Tem alguma questão sobre o processo de 
observação?  

 

 esclarecer eventuais dúvidas 
relativamente ao processo de 
observação.  

 

 

Exemplos de focos de observação e de questões orientadoras (p. 27 e 28)  

Organização da 
sala de aula   

 Como estão dispostas as mesas e as cadeiras?  
 A que distância uns dos outros se sentam os alunos? e do professor? Os 

alunos estão agrupados de alguma forma?  
  ual o aspecto da sala de aula  O  ue est  afi ado nas paredes   ue 

recursos estão disponíveis na sala?  
 Existe muito barulho na sala? existem interrupções causadas por fatores 

exteriores?  
 As cadeiras são confortáveis? existe suficiente luz e espaço de trabalho na 

sala de aula?  



 Os alunos podem escolher os lugares onde se sentam em cada aula?  

Gestão da sala de 
aula  

 Quem define o que se vai fazer na aula?  
 Este plano   fle ível   ual   a reação do professor e dos alunos  uando 

alguém faz uma pergunta ou aborda um tema diferente do planeado?  
  ual   a rotina di ria   
 Quais são as regras de funcionamento da sala de aula? Quem as define? 

como são comunicadas?  
 Como    ue os alunos estão or anizados para tra alhar – individualmente, 

em grande grupo, em pequenos grupos?  

Interação na sala 
de aula  

 Quem fala? Para quem e durante quanto tempo?  
  ual   o padrão de interação – fala uma pessoa de cada vez, muitas pessoas 

ao mesmo tempo, ou um misto   uem re ula este padrão  como   dada a 
palavra às pessoas?  

 Como    ue os alunos e o professor falam uns com os outros  interrompendo, 
partindo do que outro disse, etc.)?  

 So re o  ue    ue se fala na aula  atividades letivas, e peri ncias pessoais, 
etc.)?  

 Com  ue fre u ncia e istem sil ncios e como    ue o professor e os alunos 
lidam com eles?  

 Como    ue o professor e os alunos lidam com opiniões diferentes das suas?  
 Com  ue fre u ncia e istem desacordos   ão so re o  u    

 

Discurso do 
professor  

 Como    ue o professor felicita os alunos   
 Que tipos de perguntas faz o professor (de resposta sim/não, com uma 

resposta certa, de resposta aberta, etc.)?  
 A  uem    ue o professor diri e as per untas   
 O professor d  tempo para os alunos pensarem depois de fazer uma 

pergunta?  
  ue tipo de feed ac  d  o professor  s per untas dos alunos   
 O professor encoraja ou desencoraja a formulação de perguntas?  
 Como    ue o professor mostra  ue est  a ouvir   
 Como    ue o professor d  instruções   
 Como    ue o professor estimula a discussão   

Discurso dos 
alunos 

 Que tipos de perguntas fazem os alunos? Com que frequência?  
 Que tipos de resposta dão os alunos? Qual a extensão das suas respostas?  
 Com que frequência iniciam os alunos um novo tema de conversa ou 

apresentam opiniões? Que temas e opiniões apresentam?  
 Quem conversa e com que frequência?  
 Existem diferenças de tempo de conversação de acordo com o gênero, a 

origem cultural ou outra variável?  
 Como    ue os alunos rea em ao feed ac  do professor   

Relação entre os  Como os alunos interagem uns com os outros?  



alunos   Existe movimento dentro da sala de aula? De que tipo?  
 Todos os alunos recebem o mesmo tempo de atenção do professor?  
 Como    ue os alunos pedem ajuda  per untando a um cole a, levantando a 

mão, esperando que o professor se aproxime deles)?  
 Os alunos ajudam na tomada de decisões acerca das atividades e dos 

conteúdos das aulas?  

Clima da sala de 
aula  

 Os alunos e o professor estão interessados e entusiasmados?  

 O professor conhece e utiliza os nomes dos alunos? 

 O humor   usado de forma apropriada  

 O professor não inferioriza ou envergonha os alunos?  

 O professor ouve atentamente os alunos? 

 O professor estimula a participação e o pensamento de todos os alunos?  

 Existe um clima de tranquilidade que favorece a aprendizagem? 

 Existe um clima de colaboração e de entreajuda? 

 Existe um clima de respeito e de valorização das diferentes opiniões?  

 

Atividades 
educativas 

 As atividades educativas adequam-se aos objetivos propostos?  
 As atividades educativas são complementares e estão bem articuladas?  
 A duração das atividades   ade uada ao tempo de concentração dos alunos   
 Existe diferenciação de atividades de acordo com as necessidades dos alunos?  
 O professor apresenta aos alunos o tema e os objetivos de cada atividade?  
 O professor informa os alunos dos critérios de avaliação de cada atividade?  
 As atividades estimulam a participação e o entusiasmo de todos os alunos?  
 As explicações são claras para os alunos?  
 Os exemplos, as metáforas e as analogias são adequados?  
 O professor recorre à situações do dia-a-dia dos alunos para exemplificar os 

conceitos abordados na aula?  
 O professor evidencia a relevância das aprendizagens ocorridas nessa aula 

para a vida quotidiana dos alunos?  

 

  



Anexo 6- Exemplos de questionários para os alunos  
 

a) Stronge e Tucker, 2003, tradução minha.  
 

Para alunos até o 3o ano 

 Sim  As vezes  Não  

Exemplo: eu gosto de pizza      
 

Meu professor me escuta      
 

Meu professor me ajuda quando eu preciso      
 

Meu professor me mostra como fazer coisas 
novas 

     
 

Eu sei como eu tenho que me comportar na 
sala de aula  

     
 

Eu consigo fazer as atividades das aulas       
 

Eu aprendo coisas nossas nas aulas       
 

Comentários:  
  
 

 

Para alunos do 4o ao 5o ano  

 Sim  As vezes  Não   

Exemplo: Eu gosto de ouvir música     

Meu professor me escuta    

Meu professor me ajuda quando eu preciso    

Meu professor me ensina a fazer coisas novas    

Eu sei como eu tenho que me comportar na sala 
de aula  

   

Eu consigo fazer as atividades das aulas     

Eu me sinto seguro na sala de aula     

Meu professor me ensina de varias maneiras 
diferentes 

   

Meu professor me explica como o que estamos 
aprendendo pode ser usado fora da escola 

   

Meu professor dá a aula sem muitas interrupções    



Meu professor me explica porque eu errei     

Meu professor trata todos os estudantes com 
respeito 

   

Meu professor é justo    

Comentários: 
 
 

 

 

b) My Student Survey  
Disponível em: http://mystudentsurvey.com/sample-student-survey-topics/ acesso em 
março de 2014, tradução minha.  

 

Categoria 1 – habilidade de apresentar informações e estruturar aulas  

 

1. Quando o professor(a) explica novas ideias ou conteúdos, ele(a) nos conta de erros 
comuns que os estudantes podem cometer 

2. Ao final de cada lição, o professor faz uma revisão do que acabamos de aprender  
 

Categoria 2 – Habilidade de administrar a sala de aula e aumentar a produtividade  

 

3. Meu professor corrige os estudantes quando eles não seguem as regras da sala de aula  
4. Nos estudamos e trabalhamos durante todo o período da aula  

 

Categoria 3. Reconhecimentos das necessidades dos alunos e relação professor-aluno 

5. Meu professor trata todos os alunos com respeito 
6. Meu professor nota quando eu não estou participando da aula  

 

Categoria 4.  Providencia feedback e desafiar os estudantes  

7. Meu professor nos dá orientações para a realização das tarefas  
8. Eu me esforço bastante para ter um bom desempenho nas aulas  

 

Categoria 5. Motivador: Envolvimento e investimento dos estudantes na aprendizagem 

http://mystudentsurvey.com/sample-student-survey-topics/


 

9. Meu professor nos faz aplicar o que nos aprendemos em situações que copiam a vida 
real  

10. Meu professor me encoraja a dividir minhas opiniões sobre o que estamos aprendendo  
Categoria 6. Conhecimento do conteúdo e encoraja o pensamento dos estudantes  

 

11. Meu professor responde as perguntas que os alunos fazem sobre a matéria  
12. Depois de nos fazer perguntas, o professor nos deixa pensar por alguns segundos antes 

que a gente tenha que responder   
 

  



c) Tripod 
 Disponível em: http://tripodproject.org, acesso em março de 2014, tradução minha.  

CUIDADO  

 Eu gosto do jeito como o professor me trata quando eu preciso de ajuda 

 Meu professor é legal comigo quando eu faço perguntas  

 Eu sinto que o meu professor se preocupa de verdade comigo 

 Se eu estou triste ou com raiva, o meu professor me ajuda a me sentir melhor 

 Meu professor me ajuda a fazer o meu melhor  

 Meu professor sabe quando alguma coisa está me chateando (quando tem alguma coisa 
de errado comigo) 

  Meu professor dá tempo pra que eu explique as minhas ideias  

CONTROLE  

 Meus colegas se comportam do jeito que o meu professor diz para eles se comportarem  

 Nos trabalhamos muito na nossa sala e não desperdiçamos tempo  

 Alguns estudantes se comportam tão mal nessa sala que isso atrapalha a nossa 
aprendizagem. 

 Todo mundo sabe o que deve fazer nessa sala de aula.  

CLAREZA 

 Meu professor explica as coisas de maneira ordenada  

 Nessa sala, nós aprendemos a corrigir os nossos erros 

 Meu professor explica coisas difíceis de uma maneira clara 

 Meu professor explica cada coisa de vários jeitos diferentes 

 Meu professor sabe quando nós (alunos) entendemos e quando nós não entendemos  

 Eu sei o que eu estou aprendendo nessa sala  

 A sala de aula está sempre organizada – é fácil de achar o lugar de cada coisa  

 Se eu não entendi alguma coisa, o professor me explica de uma maneira diferente  

DESAFIO 

 O professor nos faz pensar sobre o que nós lemos  

 Meu professor faz com que todo mundo trabalhe bastante  

 Nessa sala, nós sempre pensamos sobre aquilo que escrevemos 

 Nessa sala, o professor cobra que a gente se esforce bastante  

FASCINAÇÃO 

 O trabalho que fazemos na escola é muito interessantes 

 As nossas lições de casa são muito interessantes  

 As lições de casa me ajudam a aprender  

http://tripodproject.org/


 Meu professor faz a gente aprender de uma maneira divertida  

CONFERENCIA  

 Quando o professor está ensinando, ele sempre pergunta se nós estamos entendendo 

 Meu professor faz perguntar para ter certeza que nós estamos entendendo o que ele 
está ensinando  

 Meu professor nos diz o que estamos aprendendo e porque. 

 Meu professor quer que a gente diga o que está pensando  

 Os alunos falam sobre o que estão pensando do trabalho realizado na sala de aula  

 Meu professor quer que eu explique as minhas respostas – diga o que eu estava 
pensando e porque 

CONSOLIDAÇÃO  

 Meu professor sempre resume o que nos aprendemos  

 Quando o professor corrige o meu trabalho, ele me ajuda a entender o que eu fiz de 
errado e no que eu preciso trabalhar mais.  

d) Peterson, Wahlquist e Bone, 2000  
 

Os autores defendem que todo questionário para os alunos inclua uma  uestão do tipo   “O meu 

professor   um  om professor ”  

 

  



Anexo 7- Questionário alunos (primeiros anos)  
 

 1
EU GOSTO DE CHOCOLATE  
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 

 

 2
MINHA PROFESSORA ME AJUDA NAS 
ATIVIDADES QUANDO EU PRECISO  
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 3
MINHA PROFESSORA ME MOSTRA COMO 
FAZER COISAS NOVAS  
 

SIM      MAIS OU MENOS    NÃO 
 

 4
MINHA PROFESSORA ME ESCUTA QUANDO 
EU TENHO UMA DÚVIDA  
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 5
EU SEI COMO EU TENHO QUE ME 
COMPORTAR NA SALA DE AULA  
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 6
MEUS COLEGAS SE COMPORTAM NA SALA DE 
AULA, SEM ATRAPALHAR.  
 

SIM      MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 7
EU CONSIGO FAZER AS ATIVIDADES DAS 
AULAS  
 



SIM      MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 8
EU APRENDO COISAS NOVAS NAS AULAS  
 

SIM      MAIS OU MENOS     NÃO 

 9
MINHA PROFESSORA ME ENSINA DE VARIOS 
JEITOS DIFERENTES  
 

SIM     MAIS OU MENOS       NÃO 

 

 10
MINHA PROFESSORA ME EXPLICA PORQUE 
EU ERREI 
 

SIM      MAIS OU MENOS     NÃO 

 

 11
MINHA PROFESSORA TRATA TODOS OS 
ALUNOS COM RESPEITO 
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 

 

 12
EU ME ESFORÇO BASTANTE NAS AULAS  
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 

 

13 
MINHA PROFESSORA É UMA BOA 
PROFESSORA 
 

SIM     MAIS OU MENOS     NÃO 
 

 

 

  



Anexo 8- Carta de apresentação da pesquisa para pais e responsáveis 
 

Prezados pais ou responsáveis,  

Eu, Nathalia Cassettari, pesquisadora da Universidade de São Paulo, e alguns professores da 

Escola Classe 405 Norte pedimos sua colaboração para darmos continuidade a uma pesquisa1 que vem 

sendo realizada nesta escola. Este estudo pretende avaliar o trabalho dos professores, a fim de ajudá-los 

a melhorar seu próprio desempenho. 

Gostaríamos de conhecer sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pela professora XXXXXX. 

Assim, pedimos que você dedique alguns minutos do seu tempo para o preenchimento do questionário 

anexo. Sinta-se à vontade para escrever seus comentários pessoais ao lado das alternativas e/ou ao final 

do questionário. 

Depois de preenchidos, os questionários devem ser entregues por meio das agendas dos alunos 

até o dia XX de XXXXX de 2014 (próxima XXXX-feira). Os questionários serão recolhidos e analisados 

por esta pesquisadora. Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo das informações e a privacidade 

dos envolvidos. As informações obtidas serão usadas para fins científicos, de acordo com a ética na 

pesquisa.  

Sua opinião será muito importante para o desenvolvimento de uma avaliação mais completa do 

trabalho dos professores que, por sua vez, poderá contribuir com a melhoria da aprendizagem dos 

alunos.  

Quaisquer informações adicionais podem ser solicitadas pelo seguinte e-mail: 

nathalia.cassettari@gmail.com 

 

Desde já agradecemos sua participação,  

 

Atenciosamente,  

 

Nathalia Cassettari  

  

                                                           
1 Pesquisa de doutorado realizada junto à Universidade de São Paulo, sob orientação do prof. dr. Romualdo Portela 

de Oliveira  

mailto:nathalia.cassettari@gmail.com


Anexo 9- Exemplos de questionários para os pais/ responsáveis 

a) Stronge e Tucker, 2003, tradução minha.  
 

 Assinale uma 
alternativa  

Comentários  

1) Eu me sinto a vontade para entrar em 
contato com o professor.  

(  ) Sim 
(  ) As vezes  
(  ) Não 
(  ) Não se aplica  
 

 

2) O professor se comunica comigo de uma 
maneira que eu entendo.  

  

3) O professor dá informações importantes 
durantes as reuniões.  

  

4) O professor aborda as minhas 
preocupações.  

  

5) O professor me informa, regularmente, 
dos progressos da criança por quem sou 
responsável.  

  

6) O professor ajuda a criança por quem 
sou responsável a aprender  

  

7) O professor atribui uma quantidade 
apropriada de tarefas para casa  

  

8)  A criança por quem sou responsável 
consegue realizar sozinho as tarefas para 
casa  

  

9) O professor estabelece projetos e 
trabalhos de longo prazo  

  

10) Os alunos tem tempo suficiente para 
realizar os projetos/ trabalhos de longo 
prazo?  

  

10) O professor oferece ajuda suplementar, 
quando necessário 

  

11) O professor tem altas expectativas para 
os seus alunos? 
 

  

12) O professor oferece oportunidades 
razoáveis para a realização de trabalhos de 
recuperação  

  

 
  



b) Peterson et al., 2003, tradução minha. 
 

Assinale a alternativa que melhor representa a sua experiência com o professor: 

 Você solicitou 
essa informação 
para o 
professor?  

O professor 
forneceu essa 
informação?  

1) Uma visão geral sobre os objetivos e 
conteúdos da aula 

Sim               Não Sim                Não 

2) Uma descrição dos progressos do 
alunos 

Sim               Não Sim                Não 

3) Ideias para o apoio à aprendizagem em 
casa  

Sim               Não Sim                Não 

 

Para cada alternativa circule o número que melhor descreve a sua opinião, entendendo 5 como SIM e 1 

como NÃO 

4) A sua criança sabia o que era esperado nessa classe? (Sim)5 4 3 2 1 (Não)  

5) Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula apresentou 
um nível de dificuldade adequado para a sua criança?  

(Sim)5 4 3 2 1 (Não) 

6) O professor trata a sua criança com respeito, carinho e 
atenção às suas necessidades individuais? 

(Sim)5 4 3 2 1 (Não) 

7) Você está satisfeito com a experiência escolar oferecida 
pelo professor à sua criança?  

(Sim)5 4 3 2 1 (Não) 

 

Você tem algum comentário para o professor?  

 

 

 

 

c) Modelo do estado de Conecticut  
 

Disponível em: http://www.connecticutseed.org/wp-

content/uploads/2012/12/Parent_Survey_classroom_and_school.pdf acesso em março de 2014, 

tradução minha.  

 

  

http://www.connecticutseed.org/wp-content/uploads/2012/12/Parent_Survey_classroom_and_school.pdf
http://www.connecticutseed.org/wp-content/uploads/2012/12/Parent_Survey_classroom_and_school.pdf


 Eu me sinto a vontade para conversar com o professor sobre 
o trabalho, desafios e progresso acadêmico da criança por 
quem sou responsável   
 

(  ) concordo  muito  
(  ) concordo 
(  )discordo 
(  )discordo muito 
(  ) Não sei  
 

Eu me comunico frequentemente com o professor 
(pessoalmente, por email, por telefone ou de outra maneira) 
 

 

Eu estou satisfeito com as respostas que eu recebo quando 
apresento dúvidas e preocupações para o professor 

 

 Eu sei como a criança por quem sou responsável está indo 
na escola  

 

Eu converso com o professor sobre como eu posso ajudar a 
criança por quem sou responsável a aprender 

 

O professor me trata com respeito   

A criança por quem sou responsável está aprendendo muito 
esse ano  

 

 

d) Modelo de Jackson, Mississippi  
 

Disponível em 

http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/essential_voices_june2012.pdf?pt=1 

acesso em março de 2014, tradução minha.  

 

Comunicação 

1. O professor está disponível para conversar 
comigo sobre a criança por quem sou responsável  

(  ) Nunca  
(  ) Raramente 
(  ) As vezes  
(  ) Sempre  
(  ) Não sei  

2. O professor se comunica de maneira aberta e 
honesta sobre comigo.  

 

3. O professor fornece informações de uma 
maneira amigável, não ameaçadora e que eu 
consigo entender.  

 

4. As comunicações do professor são claras, 
concisas, positivas e fáceis de entender  

 

5. O professor responde rapidamente às minhas 
comunicações 

 

http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/essential_voices_june2012.pdf?pt=1


6. O professor me mantém informado das 
atividades da sala de aula e do progresso da 
criança por quem sou responsável  

 

7. Eu estou satisfeito com as oportunidades que 
eu tenho de me atualizar e de me envolver nas 
atividades em sala de aula  

 

Ambiente da sala de aula  

8. O programa e a disciplina não administrados de 
forma justa e consistente  

 

9. O professor cria um sentimento de unidade e 
entusiasmo na sala de aula  

 

10. O professor trata todos os estudantes de 
forma justa, independente do seu sexo, raça ou 
etinia 

 

11. O professor demonstra atenção para as 
necessidades individuais da criança por quem sou 
responsável   

 

12. O professor incentiva a compreensão e a 
cooperação  

 

13. O professor ajuda a manter a criança por 
quem sou responsável motivada.  

 

14. A sala de aula é organizada e segura  

Currículo e instrução  

15. O currículo da sala de aula é apropriado para a 
criança por quem sou responsável.  

 

16. O professor tem altas expectativas para a 
aprendizagem da criança por quem sou 
responsável 

 

17. Eu sei o que se espera da criança por quem 
sou responsável  

 

18. A criança por quem sou responsável é 
desafiada  

 

19. A criança por quem sou responsável gosta de 
ir às aulas 

 

Avaliação   

20. Eu estou satisfeito com o processo que o 
professor utiliza para avaliar o progresso da 
criança por quem sou responsável  

 

21. O professor ensina de uma maneira que a 
criança por quem sou responsável aprende.  

 

Tarefas/ trabalhos de casa  

22. A criança por quem sou responsável deveria 
ter mais trabalho de casa  

 



23. A criança por quem sou responsável recebe 
uma quantidade apropriada de tarefas para casa  

 

24. As tarefas de casa da criança por quem sou 
responsável são significativas e ajudam ele/ela a 
aprender. 

 

 

e) Modelo de Anchorage, Alaska  
 

Disponível em:  

http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/essential_voices_june2012.pdf?pt=1 

acesso em março de 2014, tradução minha.  

 

1. O professor ensina respeitando as características individuais e culturais dos seus alunos?  
2. O professor conhece o conteúdo e sabe como ensiná-lo?  
3. O professor facilita, monitora e avalia a aprendizagem dos alunos? 
4. O professo cria e mantem um ambiente no qual todos os estudantes contribuem e 

participam ativamente?  
5. O professor trabalha em parceria com os pais, familiares e com a comunidade? 
6. Por favor, forneça qualquer informação adicional sobre o desempenho do professor que 

você gostaria de compartilhar com o supervisor dele.  
 

  

http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/essential_voices_june2012.pdf?pt=1


Anexo 10- Questionário pais/responsáveis (sala regular)  
 

Questionário 

 

1. Você conhece a professora XXXXXXX?  
 
(   ) Sim, já conversei várias vezes com ela. 
(   ) Sim, já conversei algumas vezes com ela.  
(   ) Mais ou menos, conversei poucas vezes com ela.  
(   ) Não, nunca conversei com ela.  
 

2. Nesse ano você participou de alguma reunião com a professora?  
 
(   ) Sim, participei de todas as reuniões . 
(   ) Sim, participei de apenas uma reunião. 
(   ) Não. (Se você assinalou “não”, vá para a questão 4)  
 

3. Durante a reunião, a professora forneceu informações importantes? 
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  

 

4. Você se sente à vontade para entrar em contato com a professora?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  
 

5. A professora se comunica com você de uma maneira clara, que você consegue 
entender?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  

 

6. A professora ajuda sua criança a aprender?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  



(   ) Não.  
(   ) Não sei.  
 

7. Você considera a quantidade de tarefas para casa que a professora dá para os alunos:  
 
(   ) Exagerada, o(a) aluno(a) não dá conta de fazer tudo. 
(   ) Adequada, é uma boa quantidade.  
(   ) Insuficiente, poderia ter mais tarefas para casa.   
 

8. A professora dá uma atenção/ajuda maior para os alunos que estão com dificuldades 
nas aulas?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Às vezes.  
(   ) Não.  
(   ) Não sei.  

 

9. Quando você apresenta dúvidas ou preocupações para a professora, você fica 
satisfeito com as respostas que ela oferece?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Nunca apresentei dúvidas ou preocupações para a professora.  

 
10. Você sabe se a sua criança está se saindo bem na escola (aprendendo tudo o que a 

professora ensina, acompanhando o ritmo da sala de aula)?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  
(   ) Não sei.  

 

11.  Você acha que a sua criança:  
 
(  ) Já aprendeu muita coisa na escola esse ano.  
(  ) Aprendeu algumas coisas na escola esse ano.  
(  ) Poderia ter aprendido mais na escola esse ano.  
(  ) Ainda não aprendeu nada na escola esse ano.  
 

12. Você conversa com a professora sobre como ajudar a sua criança a aprender? 
 



(   ) Sim.  
(   ) Às vezes.  
(   ) Não.  
 

13.  A professora te trata com respeito?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Às vezes.  
(   ) Não.  
 
 
 
 

14.  A professora demonstra atenção especial para as necessidades individuais da sua 
criança?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

15.  A professora incentiva a compreensão e a cooperação entre os alunos?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

16. A professora mantém a sua criança motivada?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

17.  Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre o trabalho da professora?  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrigada pela participação.  

  



Anexo 11- Questionário pais/ responsáveis (sala especial)  
 

1. Você conhece a professora XXXXXX?  
 
(   ) Sim, já conversei várias vezes com ela. 
(   ) Sim, já conversei algumas vezes com ela.  
(   ) Mais ou menos, conversei poucas vezes com ela.  
(   ) Não, nunca conversei com ela.  
 

2. Nesse ano você participou de alguma reunião com a professora?  
 
(   ) Sim, participei de todas as reuniões . 
(   ) Sim, participei de apenas uma reunião. 
(   ) Não. (Se você assinalou “não”, vá para a questão 4)  
 

3. Durante a reunião, a professora forneceu informações importantes? 
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  

 

4. Você se sente à vontade para entrar em contato com a professora?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  
 

5. A professora se comunica com você de uma maneira clara, que você consegue 
entender?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  

 

6. A professora ajuda sua criança a aprender?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  
(   ) Não sei.  
 



7. Você considera a quantidade de tarefas para casa que a professora dá para os alunos:  
 
(   ) Exagerada, o(a) aluno(a) não dá conta de fazer tudo. 
(   ) Adequada, é uma boa quantidade.  
(   ) Insuficiente, poderia ter mais tarefas para casa.   
 

 

8. Quando você apresenta dúvidas ou preocupações para a professora, você fica 
satisfeito com as respostas que ela oferece?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Nunca apresentei dúvidas ou preocupações para a professora.  

 
9. Você sabe como a sua criança está se saindo na escola (o que está aprendendo, como 

está interagindo com seus colegas etc.)?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Mais ou menos.  
(   ) Não.  
(   ) Não sei.  

 

10. Com relação aos conteúdos PEDAGÓGICOS, você acha que a sua criança:  
 

(  ) Já aprendeu muita coisa na escola esse ano.  
(  ) Aprendeu algumas coisas na escola esse ano.  
(  ) Poderia ter aprendido mais na escola esse ano.  
(  ) Ainda não aprendeu nada na escola esse ano.  

 

11. Com relação ao desenvolvimento da AUTONOMIA, você acha que a sua criança:  
 

(  ) Já aprendeu muita coisa na escola esse ano.  
(  ) Aprendeu algumas coisas na escola esse ano.  
(  ) Poderia ter aprendido mais na escola esse ano.  
(  ) Ainda não aprendeu nada na escola esse ano.  
 

12. Com relação ao desenvolvimento da SOCIALIZAÇÃO, você acha que a sua criança:  
 



(  ) Já aprendeu muita coisa na escola esse ano.  
(  ) Aprendeu algumas coisas na escola esse ano.  
(  ) Poderia ter aprendido mais na escola esse ano.  
(  ) Ainda não aprendeu nada na escola esse ano.  
 

13. Você conversa com a professora sobre como ajudar a sua criança a aprender? 
 
(   ) Sim.  
(   ) Às vezes.  
(   ) Não.  
 
 
 

14.  A professora te trata com respeito?  
 
(   ) Sim.  
(   ) Às vezes.  
(   ) Não.  

 

15.  A professora demonstra atenção especial para as necessidades individuais da sua 
criança?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

16.  As estratégias utilizadas em sala de aula parecem adequadas às necessidades 
individuais da sua criança? 
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

17. A professora incentiva a compreensão e a cooperação entre os alunos?  
 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

18. A professora mantém a sua criança motivada?  



 
(  ) Sim. 
(  ) Mais ou menos. 
(  ) Não. 
(  ) Não sei.  
 

19.  Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre o trabalho da professora?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrigada pela participação.  

  



Anexo 12- Exemplos de questões que podem ser utilizadas na autoavaliação 
de professores2 
 

1. Planejamento e Preparação: 
 

 Ao ensinar em que medida você se sente preparado com relação: 

o Aos conteúdos que ensina  
(  ) Nenhum pouco   (  ) Um pouco  (  ) Bem  (  ) Muito bem  

 

o À pedagogia que utiliza  
(  ) Nenhum pouco   (  ) Um pouco  (  ) Bem  (  ) Muito bem  

 

o À prática da sala de aula  
(  ) Nenhum pouco   (  ) Um pouco  (  ) Bem  (  ) Muito bem  

 

 Classifique sua atuação de acordo com o conhecimento que você tem dos estudantes e a 

incorporação dos seus interesses, aspirações e origens socioculturais no planejamento.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica    

 

 Classifique sua atuação de acordo com a avaliação do conhecimento prévio dos alunos, 

seus níveis de habilidades e seu interesse com relação aos objetivos de aprendizagem.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

  

 Classifique sua atuação de acordo com a seleção de padrões de performance apropriados 

para o conteúdo e idade dos alunos.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o desmembramento dos padrões de performance 

em claros objetivos e metas de aprendizagem.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

                                                           
2 Questões traduzidas e adaptadas dos seguintes instrumentos: Teaching and Learning International Survey 

(Talis)/ OCDE, 2013 – disponível em http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires%20TALIS%202013.pdf 

acesso em março de 2014; Questionário de Autoavaliação/ Professor Regente/ Secretaria Estadual de 

Educação de Goiás – disponível em http://www.seduc.go.gov.br/documentos/instrumentos.pdf, acesso em março 

de 2014; Teacher Self Assessment Guide/ New York State Education Department – disponível em 

http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/SilverStrongSelfAssessmentRubric.pdf, acesso em 

março de 2014; Self-Assessment Tool/ Australian Institute for Teaching and School Leadership – disponível 

em http://www.selfassessment.aitsl.edu.au, acesso em março de 2014.  

http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires%20TALIS%202013.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/documentos/instrumentos.pdf
http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/SilverStrongSelfAssessmentRubric.pdf
http://www.selfassessment.aitsl.edu.au/


 Classifique sua atuação de acordo com a organização do conteúdo (por exemplo em 

tópicos, sub-tópicos, ciclos e comparações) e a sua divisão em parcelas adequadas para 

cada aula.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a identificação de momentos críticos na sequencia 

de aprendizagem, estabelecendo metas que os alunos devem alcançar em cada momento e 

utilizando uma variedade de atividades de avaliação formativa para ajudar os alunos a 

avaliar o seu progresso em relação às metas.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Você elabora diferentes objetivos de aprendizagem para os alunos de uma mesma turma 

de acordo com as suas necessidades individuais?  

 

 Você elabora estratégias de ensino específicas para os alunos com necessidades 

educacionais especiais?  
 

 Você utiliza os resultados de avaliações diagnósticas para planejar suas ações?  
 

 Você utiliza resultados de pesquisa sobre o ensino-aprendizagem para elaborar o seu 

planejamento?  
 

 Com que frequência você seleciona os conteúdos e recursos que irá utilizar buscando 

atender às necessidades de alunos de diferentes origens sociais e com diferentes 

conhecimentos prévios?  
(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Com que frequência você utiliza a avaliação dos seus alunos no seu planejamento? 
(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

  

 Em que medida você concorda com as seguintes afirmações:  

o Tenho clareza das atividades que precisam ser realizadas e demonstro 

determinação na execução das mesmas.  
(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Estabeleço metas de trabalho para a realização das atividades a serem 

desenvolvidas.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 



o Desenvolvo o plano de trabalho de acordo com a proposta pedagógica da escola.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Avalio o planejamento das atividades, replanejando sempre que necessário.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

o Sou capaz de criar ou inovar projetos, planos, metodologias para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  
 

2. Ambiente da Sala de Aula 

 Em que medida você desenvolveu um relacionamento com os estudantes que favorece a 

aprendizagem e a inclusão de todos os alunos?  

 

 Classifique sua atuação de acordo com a manutenção de uma atitude positiva que mostra 

aos alunos que você se preocupa com o que está acontecendo na sala de aula e que está 

comprometido com a ideia de que “estamos todos juntos nessa” 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a relação de trabalho estabelecida com os demais 

adultos que frequentam a sala de aula (ex. estagiários, monitores, outros professores, etc.)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Classifique sua atuação de acordo com a construção de uma comunidade na sala de aula 

baseada no respeito e apoio mútuo 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

  

 Classifique sua atuação de acordo com a  sua demonstração de carinho para cada um dos 

estudantes 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Classifique sua atuação de acordo com a administração das atividades não instrucionais 

da sala de aula (ex. verificação da presença dos alunos, distribuição de materiais, 

recolhimento e distribuição de comunicações com pais e responsáveis) de uma maneira 

que atrapalhe o mínimo possível as atividades instrucionais.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a manutenção de um fluxo suave entre as 

atividades realizadas.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Classifique sua atuação de acordo com o estabelecimento de um conjunto de regras e 

procedimentos para a sala de aula e a comunicação deles para os alunos (exemplos: a 



discussão coletiva dessas regras e procedimento, a explicação dos motivos para cada uma 

delas, a exposição delas na sala de aula, a sua reformulação, quando necessário)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o desenvolvimento de um plano para administrar 

o comportamento dos estudantes que inclui consequências para os alunos e o 

envolvimento apropriado dos pais e responsáveis.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Com que frequência você:  

o Controla comportamentos que perturbam o andamento da sala de aula 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 
 

o Faz com que os estudantes sigam as regras/ combinados da sala de aula 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Acalma estudantes barulhentos ou agressivos 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 
 

 Classifique sua atuação de acordo com a criação de um ambiente de sala de aula que 

tenha a capacidade de surpreender e encantar (ex. através do entusiasmo, humor, 

novidade, cor, movimento)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a organização do espaço na sala de aula 

(exemplos: distribuição dos alunos, decoração, recursos) para garantir a segurança dos 

alunos, maximizar a aprendizagem e alcançar os objetivos que estabelece para as aulas.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 A sala de aula é um lugar seguro e que garante o bem estar dos alunos?  

 

 Com que frequência você utiliza diferentes estratégias de agrupamento de estudantes? 

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de grupos homogêneos e 

heterogêneos para maximizar a aprendizagem dos alunos (agrupamento de estudantes de 

acordo com suas habilidades, interesses, estilos de aprendizagem)   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Em que medida você concorda com as seguintes afirmações:  

o No início de toda aula eu perco muito tempo para fazer os alunos ficarem em 

silencio 
(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 



o Os alunos dessa sala se preocupam em criar um ambiente de aprendizagem 

agradável  

 (  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Eu perco muito tempo com interrupções dos alunos nas aulas   

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  
 

3. Instrução  

 

 Com que frequência você faz revisões com os alunos do que eles já aprenderam?  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Classifique sua atuação de acordo com a realização de revisões periódicas e a oferta de 

oportunidades para que ajudar todos os estudantes a dominarem as habilidades e os 

conteúdos.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Classifique sua atuação de acordo com a familiarização dos estudantes com relação aos 

termos que eles precisam entender para aprenderem o conteúdo.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a  demonstração de habilidades de comunicação 

de alta qualidade (linguagem expressiva, vocabulário rico, utilização própria da língua)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a exigência de que os estudantes usem uma 

linguagem corretam quando falam e escrevem.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Classifique sua atuação de acordo com a oferta de orientações claras para a realização das 

tarefas na sala de aula usando uma variedade de modelos.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o emprego de uma grande variedade de 

ferramentas e estratégias para manter o ensino estimulante e os alunos empolgados.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de uma variedade de técnicas de 

apresentação (ex. visuais, teatrais, histórias) para tornar as lições vivas e memoráveis 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 



 Classifique sua atuação de acordo com a  elaboração de tarefas em torno de diferentes 

tipos de escrita necessários na vida real (argumentativa, informativa, narrativa)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a incorporação de diferentes fontes de informação 

em cada lição.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de “ganchos” entre as lições – 

atividades e questionamentos com o objetivo de capturar o interesse dos estudantes 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de modelos que ajudem os estudantes 

a entenderem as habilidades, processos e procedimentos que eles precisam dominar.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de recursos fora da escola (ex. 

excursões, palestrantes convidados) para tornar a aprendizagem autentica  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de questionamentos para a orientação 

da aprendizagem e para a promoção de pensamentos complexos  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de uma variedade de técnicas de 

questionamento para verificar o entendimento dos alunos em tempo real. 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o fornecimento de oportunidades para os 

estudantes aprofundarem seu conhecimento por meio de questionamentos, discussões e 

atividades de reflexão crítica.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Com que frequência você utiliza recursos que possibilitam a participação ativa dos 

estudantes?  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Com que frequência você utiliza estratégias de ensino que envolvam seus alunos na 

elaboração de hipóteses? 

 (  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Com que frequência você implementa estratégias de ensino que incitem a participação 

dos estudantes com  necessidades educacionais especiais.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 



 

 Classifique sua atuação de acordo com o desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

que exijam um alto nível de colaboração, discussão e interação entre os estudantes  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o incentivo à discussão, diálogo e debate em torno 

de ideias importantes  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o envolvimento dos alunos em projetos de 

pesquisa que capturem o interesse dos estudantes e que tenham relevância no mundo 

além da sala de aula  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o envolvimento dos estudantes em diferentes 

formas de pensamento (ex. prática, analítica, criativa, explorando sentimentos e valores) 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o oferecimento de oportunidades para os 

estudantes reflitam sobre o conteúdo para que possam fazer generalizações, desenvolver 

novos conhecimentos e formular questões.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o envolvimento dos estudantes em desafios de 

pensamentos de ordem superior (ex. questionamentos, investigações, aprendizagem 

baseada em problemas, projetos de pesquisa)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o  incentivo para que os estudantes apoiem suas 

ideias escritas e faladas em evidências 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 Classifique sua atuação de acordo com o incentivo para que os alunos busquem seus 

próprios interesses, façam suas próprias escolhas, desenvolvam suas próprias  ideias e 

expressem seus valores e sonhos.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização de estratégias para alavancar o 

compromisso dos alunos com a sua aprendizagem.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o incentivo para que os alunos apresentem suas 

conclusões e a defendam suas ideias 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 



 Classifique sua atuação de acordo com a assistência fornecida aos estudantes para que 

eles desenvolvam insights sobre o que trabalho que estão desenvolvendo (ex. pelo 

fornecimento de modelos de trabalho de alta qualidades, listas de verificação, etc.)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o auxilio para que os estudantes reflitam sobre seu 

próprio processo de aprendizagem, sobre o que fizeram bem e sobre o que podem 

melhorar 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com: A dotação dos estudantes de habilidades de 

planejamento, pensamento e auto-avaliação que eles precisarão para analisar suas tarefas.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o incentivo para que os alunos estabeleçam metas 

pessoais para a sua aprendizagem e planos para alcança-las   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o auxílio para que os estudantes revejam metas e 

objetivos de aprendizagem e avaliem suas conquistas  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Com que frequência você utiliza as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

para a realização de projetos e atividades em sala de aula?  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 Classifique sua atuação de acordo com a utilização da tecnologia como  um recursos que 

pode promover o pensamento crítico, a expressão criativa e a resolução de problemas.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a comemoração das aprendizagens e realizações 

dos alunos.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Com que frequência você reconhece e valoriza o esforço dos seus alunos?  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Classifique sua atuação de acordo com a atribuição de tarefas de casa apropriadas para 

que os estudantes pratiquem e consolidem a aprendizagem.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 No seu trabalho, com que frequência você realiza as seguintes atividades: 

 

o Faço os estudantes acreditarem que eles podem ter um bom desempenho na 

escola.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 



o Ajudo os estudantes a valorizarem a aprendizagem.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Motivo estudantes que demostram baixo interesse com a escola 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Torno claras as minhas expectativas sobre o desempenho dos estudantes.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Ajudo os estudantes a pensarem criticamente.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 
 

o Forneço explicações alternativas quando os alunos se mostram confusos. 
(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Dou atividades diferentes para os alunos  que tem mais dificuldade e/ou mais 

facilidade de aprendizagem 

 

o Dou exemplos da vida real para demostrar a utilidade do novo conteúdo 
 

 Em que medida você concorda com as seguintes afirmações:  

 

o Estimulo o interesse e a participação dos alunos buscando formas de melhorar a 

disciplina em sala de aula 
(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Procuro prover meios de contextualizar os conhecimentos teóricos relacionando 

situações cotidianas dos alunos com a pratica.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  
 

o Sou aberto a novas ideias, utilizando dinâmicas diversificadas e atrativas, sendo 

criativo, para evitar aulas monótonas. 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

 Com que frequência você:  

 

o Elabora boas perguntas para os seus alunos  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Utiliza uma grande variedade de estratégias de avaliação 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 



o Faz os seus alunos realizarem tarefas similares até que perceba que todos os 

alunos já entenderam o conteúdo  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Com que frequência você costuma utilizar as seguintes estratégias de avaliação 

 

o Provas padronizadas 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Pedir para os alunos realizarem tarefas ou atividades na frente da sala  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Auto-avaliação (dos alunos)  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

o Observação dos estudantes realizando atividades 

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Classifique sua atuação de acordo com a elaboração de avaliações que exijam que os 

estudantes expressem sua aprendizagem de maneira significativa  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o alinhamento das avaliações com os objetivos e 

metas de aprendizagem 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com o fornecimento de feedbacks claros para ajudar os 

estudantes a refinarem suas habilidades e aprofundarem sua compreensão. 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a certificação de que os alunos entenderam o que 

esperado deles e o fornecimento do feedback do seu trabalho.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com a diferenciação atividades de avaliação para que 

todos os alunos tenham a oportunidade de mostrarem o que aprenderam.   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Você mantém registros abrangentes da avaliação dos alunos?  

 

 Com que frequência você modifica o seu programa de ensino em resposta aos estudantes 

que estão enfrentando dificuldade?  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 
 



4. Responsabilidades Profissionais  

 

 Com que frequência você avalia o que funciona e o que não funciona na sua sala de aula.  

(  ) Nunca   (   ) Raramente  (  ) As vezes  (  ) Sempre 

 

 Em que medida você se considera aberto para se comunicar com pais e responsáveis 

sobre os progressos dos seus alunos?  

(  ) Pouco (  ) Razoavelmente (  ) Muito  

 

 Classifique sua atuação de acordo com a manutenção um canal de comunicação aberto e 

apropriado com os estudantes e com seus pais e responsáveis.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Com que frequência você fornece oportunidades para os pais participarem de atividades 

educativas na escola?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você fornece oportunidades para que os pais contribuam com a 

aprendizagem dos alunos em casa?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você fornece relatórios dos progressos dos alunos para pais e 

responsáveis?  

(  ) Aquém do exigido pela escola/ sistema de ensino 

(  ) Cumprindo as exigências da escola/ sistema de ensino 

(  ) Além das exigências da escola/ sistema de ensino 

 

 Você informa os pais/ responsáveis das prioridades educacionais que estabelece para 

cada período (ano/ semestre/ bimestre)? 

 Em que medida você se preocupa com os alunos que estão faltando muito? O que 

você faz para procurar saber o motivo de tantas faltas? Que iniciativas você toma com 

o intuito de trazê-lo de volta para a escola?  

 

 Considerando os seguintes indicadores de comprometimento com a comunidade 

escolar: 1) Manter uma comunicação aberta com toda a comunidade escolar (ex. 

direção, pais, professores, alunos); 2) Assumir papeis de liderança apropriados; 

3)Ajudar a construir e manter uma cultura escolar positiva. Classifique a sua atuação.   
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

  

 Você participa da revisão e atualização do projeto político pedagógico da escola?  

 

 Com que frequência você participa dos eventos organizados pela comunidade 

escolar?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  



 

 Com que frequência você trabalha com seus colegas para interpretar os códigos de 

conduta e de ética da profissão docente?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você participa de reuniões com seus colegas a fim de aprimorar a 

sua práticas em sala de aula?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você auxilia os seus colegas que estão enfrentando algum tipo de 

dificuldade no trabalho?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você discute com a equipe escolar como os alunos da escola 

estão se saindo nas avaliações em larga escala?  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Em que medida você concorda com as seguintes afirmações:  

 

o Trato com cortesia, disponibilidade e respeito os alunos, pais, superiores, colegas 

e o público em geral. 
 (  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Demonstro capacidade de interação, cooperação, respeitando as diversidades.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Troco experiências com os colegas de trabalho respeitando ideias e opiniões 

diferentes sem criar atritos.  

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Influencio positivamente os alunos e os colegas de trabalho. 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito 

 

 Quantas vezes por ano você costuma realizar as seguintes atividades:  

 

o Dar uma aula em conjunto com outro professor  
(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes  

 

o Observar a aula dos seus colegas  
(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes  

 

o Realizar atividades em conjunto com outras classes.  



(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes 

 

o Trocar materiais de ensino com seus colegas 
(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes 

 

o Discutir sobre o nível de aprendizagem de alunos específicos   
(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes 

 

o Trabalhar com outros professores para garantir padrões comuns nas avaliações 

dos alunos 
(  ) Nunca (  ) 1-5 vezes (  ) 6-12 vezes (  )12-36 vezes (  ) mais que 36 vezes 

 

 Considerando os seguintes indicadores de comprometimento com o desenvolvimento 

profissional: 1) Constante auto-avaliação e esforço para melhorar sua própria prática 

em sala de aula, 2) Desenvolver e implementar um plano de crescimento profissional, 

3) Procurar oportunidades de desenvolvimento profissionais e formação continuada, 

4) Trabalhar com colegas para a melhoria da prática de todos, ser parte de uma 

comunidade de  aprendizagem; Classifique a sua atuação.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 No último ano você participou de alguma atividade de formação continuada? Se sim, 

cite quais e em que medida essas atividades contribuíram com a sua prática 

profissional? Se não explicite principais motivos para tanto.  

 Alguém na escola costuma te dar feedbacks sobre a sua prática profissional?  

o Se sim, quem? Qual é a ênfase desses feedbacks (desempenho dos estudantes, 

comportamento dos estudantes, conhecimento da matéria de ensino, competência 

pedagógica etc.)? Em que medida os feedbacks recebidos tiveram um impacto 

positivo na sua prática profissional, e em quais aspectos da sua prática 

profissional?  

o Se não, você gostaria que essa fosse uma prática frequente na escola? Quem 

poderia cumprir essa função de maneira sistemática?  

 

 Com que frequência você procura oportunidades fora da escola para o seu 

desenvolvimento profissional  

(  ) Nunca  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

 

 Com que frequência você participa de fóruns, congressos e seminários sobre educação 

fora da escola?  

 

 Com que frequência você participa de atividades promovidas pelo sindicato de 



professores?  

 

 Com que frequência você lê estudos e pesquisas sobre a docência? Em que medida isso 

influencia o seu trabalho?  

 

 Considerando os seguintes indicadores de comprometimento com o profissionalismo: 1) 

Manter um alto nível de profissionalismo em todos os momentos, 2) Tornar-se consciente 

das responsabilidades legais e políticas educacionais da escola, do município, do estado e 

da nação; Classifique a sua atuação.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 Em que medida você concorda com as seguintes afirmações sobre a sua satisfação com o 

trabalho:  

o As coisas boas da profissão docente, claramente superam as coisas ruins 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Se eu pudesse decidir, eu ainda escolheria ser professor 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Eu gosto de trabalhar nessa escola 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Eu acredito que o trabalho do professor é valorizado na sociedade. 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o Eu estou satisfeito com a minha performance nessa escola 

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

o De maneira geral, eu estou satisfeito com o meu trabalho   

(  ) Concordo muito  (  ) Concordo  (  ) Discordo  (  ) Discordo muito  

 

 Classifique sua atuação de acordo com a manutenção da paixão pelo 

ensino/aprendizagem e trabalho de qualidade durante todo o ano letivo.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

 Classifique sua atuação de acordo com os seguintes indicadores de profissionalismo: 

o Cumprir com a jornada de trabalho pré-estabelecida  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Colaborar e participar ativamente das atividades e eventos promovidos na unidade 

escolar.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Preocupar-se em marcar os compromissos pessoais fora do horário de trabalho.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   



 

o Participar dos conselhos de classe, dos momentos de planejamento coletivo e das 

reuniões que for convocado.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Comparecer no local de trabalho no horário determinado (sem atrasos)  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Preocupar-se em avisar com antecedência/ urgência, caso ocorra necessidade de 

falta.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Cumprir os prazos para entrega de documento, relatórios e registros.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

o Cumprir o horário de trabalho com exatidão seriedade, justificando as faltas  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Respeitar as normas vigentes, diretrizes, orientações e as deliberações coletivas da 

equipe de trabalho. 

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   

 

o Ter responsabilidade em usar adequadamente e em conservar o bem público.  

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) insatisfatória (  )Não se aplica   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



  

 

Anexo 13- Formulário de Autoavaliação  
 

PARTE I – Sobre o planejamento e preparação 
 

1. Como você avalia o conhecimento que possui dos alunos da sua turma com relação: 
 

a) Às suas origens socioculturais.  
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório 

 

b) Aos seus interesses e habilidades.  
 (  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  

 
c) Às suas principais dificuldades  

(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório 
 

d) Às características da sua faixa etária 
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório 

 

e) Às características da sua deficiência (salas especiais/ alunos de inclusão)  
(  ) Excelente (  )Bom (  )Razoável (  )Insatisfatório (  )Não se aplica 

 
2. Como você avalia o seu conhecimento das áreas que compõem o currículo do DF (anos 

iniciais da educação básica): 
 

a)  Língua Portuguesa 
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  
 

b) Matemática 
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  
 

c) Ciências Naturais 
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  
 

d) Ciências Humanas 
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  
 

e) Ensino Religioso  



(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório  
 

3. Como você avalia o seu conhecimento das metodologias de ensino (das diferentes 
formas de ensinar)  

(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (   ) Insatisfatório  
 

4. O que você considera na elaboração do planejamento? (Assinale mais de uma 
alternativa, se for o caso)   
 
 
(  ) Relatórios de desempenho dos alunos nos anos anteriores  
(  ) Avaliações diagnósticas   
(  ) O Currículo do DF 
(  ) O Projeto Político Pedagógico da escola  
(  ) Os interesses da turma  
(  ) Sua experiência na docência de turmas similares  
(  ) As características individuais dos estudantes  
(  ) Pesquisas sobre o ensino-aprendizagem  
(  ) O que é cobrado em avaliações como a Prova Brasil/ Provinha Brasil  
(  ) O planejamento dos professores de turmas semelhantes  

 

5. Qual desses fatores você considera o mais importante para a  elaboração do 
planejamento? Por quê?  
  

 

 

 
 

6. Com que frequência você estabelece diferentes estratégias de ensino para os alunos de 
uma mesma turma de acordo com as suas necessidades individuais ?  

(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

7. No seu planejamento, você elabora estratégias específicas para os alunos com 
deficiência?  

(  )Sim     (  ) Às vezes     (  )Não     (  ) Não se aplica 
 

8. Com que frequência você avalia o planejamento das atividades, fazendo as alterações 
necessárias? 

(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   



 
9. De maneira geral, como você avalia o seu planejamento e preparação para as aulas? O 

que está indo bem? O que pode melhorar?  

 

 

 

 

 
 

 
PARTE II – Sobre o ambiente da sala de aula  
 

10.  Como você classifica: 
a) O seu relacionamento com os alunos   

(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório 
 

b) O seu relacionamento com os outros adultos que frequentam a sala de aula 
(estagiários, monitores, funcionários, professores etc.) 

(  )Excelente (  )Bom  (  )Razoável (  ) Insatisfatório (  )Não se aplica   
 

c) O relacionamento dos alunos entre si  
(  )Excelente (  )Bom  (  )Razoável (  ) Insatisfatório (  )Não se aplica   

 
11. Você considera que os relacionamentos estabelecidos favorecem a aprendizagem e a 

inclusão de todos os alunos? A sala de aula pode ser considerada um espaço de respeito 
e apoio mútuo? Você identifica alguma coisa que pode melhorar nesse aspecto?  
 

 

 

 

 

 

 
12. Na sua sala de aula existe um conjunto de regras e procedimentos que devem ser 

respeitados por todos? Como eles foram elaborados? Como eles são comunicados aos 
alunos? O que você faz quando essas regras não estão são cumpridas (como impõe a 
disciplina na sala de aula)? 
 

 

 

 

 



 
 

13. Em uma aula de 150 minutos (2:30h), geralmente quantos minutos você costuma gastar 
com as seguintes atividades: 
 

Tarefas administrativas (conferir a presença 
dos alunos, distribuir informativos e 
comunicações, distribuir e recolher dever de 
casa etc.)                     

 
__________________Minutos  

Manter a sala de aula em ordem (disciplina, 
organização etc.)  
 

 
__________________Minutos 

Exposição e explicação do conteúdo    
__________________Minutos 
 

Administração de atividades para os alunos   
__________________Minutos 
 

 

14. Classifique a sua atuação na organização da sua sala de aula (exemplos: distribuição dos 
alunos, decoração, manutenção da limpeza etc.) considerando que ela deve ser um 
ambiente seguro e agradável, capaz de maximizar as oportunidades de aprendizagem.  
(  ) Excelente  (  )Bom  (  )Razoável  (  )Insatisfatório 

 

15. Classifique sua atuação de acordo com a utilização de grupos homogêneos e 
heterogêneos para maximizar a aprendizagem dos alunos (agrupamento de estudantes 
de acordo com suas habilidades, interesses, estilos de aprendizagem)   
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   
 

16. De maneira geral como você avalia o clima da sala de aula (existe um clima de 
tranquilidade, que favorece o processo de ensino-aprendizagem)? O que está indo bem? 
O que podem melhorar?  
 

 

 

 

 

 
 

PARTE III – Sobre a instrução  



 
17. Com que frequência faz revisões do que os alunos estão aprendendo/ já aprenderam?  

(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

18. Classifique a sua atuação de acordo com: 
 

a) A clareza com que você comunica os conteúdos e fornece orientações para a 
realização de atividades 
(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória 
 

b) A utilização de técnicas variadas de apresentação do conteúdo, de modo que 
todos os alunos da sala tenham chance de aprender (considerando, por 
exemplo, que uns aprendem mais ouvindo explicações, outros precisam 
visualizar o  ue est  sendo e plicado, outros precisam “colocar a mão na massa” 
etc.)  

(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
c) A utilização de “ anchos” entre as lições - atividades e questionamentos com o 

objetivo de capturar o interesse dos estudantes 
(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 

d) A manutenção de um fluxo suave entre as diferentes atividades realizadas em 
cada aula 

(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   
 

e) A utilização de estratégias e recursos para manter o ensino estimulante e os 
alunos empolgados  

(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   
 

 

f) A utilização de recursos fora da escola (ex. excursões, palestrantes convidados) 
para tornar a aprendizagem autentica  

(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
g) A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para a 

realização de projetos e atividades com os alunos 
(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 



h) A realização de atividades que possibilitem a participação ativa dos alunos, 
exigindo um alto nível colaboração, discussão e interação entre os estudantes.  

(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
i) O desenvolvimento de projetos que capturem o interesse dos estudantes e que 

tenham relevância no mundo além da sala de aula 
(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
j) A utilização de estratégias de ensino que envolvam os alunos na reflexão sobre o 

conteúdo e na elaboração de questionamentos e hipóteses.  
(  ) Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
k) A contextualização dos conhecimentos teóricos, relacionando-os com situações 

cotidianas e com a prática dos alunos.  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica  

  

l) A utilização de estratégias de ensino que incitem a participação dos alunos com 
deficiência   

(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica  

 

19.  Com que frequência você: 
 

a) Faz os alunos acreditarem que eles podem ter um bom desempenho na escola?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

b) Reconhece e valoriza o esforço dos seus alunos?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

c) Comemora as aprendizagens e realizações dos alunos? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

d) Incentiva os estudantes a valorizarem a aprendizagem? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

e) Motiva estudantes a gostarem da escola? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

f) Fornece explicações alternativas quando os alunos se mostram confusos?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   



 
g) Dá atividades diferentes para os alunos  que tem mais dificuldade e/ou mais 

facilidade de aprendizagem?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

20.  Para a verificação da aprendizagem dos alunos com que frequência você: 
 

a) Elabora perguntas para os seus alunos ? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   

 

b) Pede para que os seus alunos realizem tarefas e atividades na frente da sala de 
aula?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

c) Observa os estudantes realizando atividades?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

d) Dá provas?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   

 
e) Pede para os alunos se auto-avaliarem?  

(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

21. Você considera que as estratégias de avaliações que utiliza dão a oportunidade para 
todos os alunos mostrarem o que aprenderam? Em que medida você utiliza os 
resultados dessas avaliações para modificar o seu planejamento? O que você faz quando 
percebe que um aluno, ou grupo pequeno de alunos ainda não alcançou os objetivos 
previamente estabelecidos (ainda que a maioria da turma já os tenha alcançado)?  

 

 

 

 

 

 
 

 

22. De maneira geral como você avalia a sua instrução? O que está indo bem? O que pode 
melhorar?  



 

 

 

 

 

 
 

PARTE IV – Sobre as responsabilidades profissionais 

 

23. Como você classifica a sua disposição para conversar com pais/ responsáveis dos seus 
alunos  
Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   
 

24. Com que frequência você convida os pais/ responsáveis para participarem de atividades 
educativas na escola?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

25. Com que frequência você fornece relatórios dos progressos dos alunos para pais e 
responsáveis?  
 
(  ) Aquém do exigido pela escola/ sistema de ensino 
(  ) Cumprindo as exigências da escola/ sistema de ensino 
(  ) Além do exigências pela escola/ sistema de ensino 

 

26. Em que medida você se preocupa com os alunos que estão faltando muito? O que você 
faz para procurar saber o motivo de tantas faltas? Que iniciativas você toma com o 
intuito de trazê-lo de volta para a escola?  

 

 

 

 

 

 
27. Com que frequência você: 

a) Participa dos eventos organizados pela comunidade escolar?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

b) Discute com seus colegas sobre como aprimorar as práticas realizadas em sala de 
aula? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   



 
c) Auxilia colegas que estão passando por algum tipo de dificuldade no trabalho? 

(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

d) Troca materiais de ensino com seus colegas?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

e) Conversa com a equipe da escola sobre o nível de aprendizagem de alunos 
específicos?    
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

f) Discute com a equipe escolar como os alunos da escola estão se saindo nas 
avaliações em larga escala?  
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   

 

28. De todas as atividades que compõem o trabalho docente, quais você sente que 
precisaria de ajuda e quais você acredita que poderia ajudar os seus colegas?  

 

 

 

 

 
 

29. Considerando os seguintes indicadores de comprometimento com o desenvolvimento 
profissional, com que frequência você: 
 

a) Avalia o que funciona e o que não funciona na sua sala de aula, com o intuito de 
melhorar a sua prática profissional? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

b) Procura e participa de programas de formação continuada fora da escola? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

c) Participa de fóruns, congressos e seminários sobre educação fora da escola? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   
 

d) Lê estudos e pesquisas que ajudam o seu trabalho? 
(  )Sempre  (  )Às vezes  (  )Raramente  (  ) Nunca   

 
30. No último ano você participou de alguma atividade de formação continuada? Se sim, 

cite quais e em que medida essas atividades contribuíram com a sua prática 
profissional? Se não, diga porquê?   

 



 

 

 

 

 
31. Alguém na escola costuma te dar feedbacks sobre a sua prática profissional?  

o Se sim, quem? Qual é a ênfase desses feedbacks (desempenho dos estudantes, 
comportamento dos estudantes, conhecimento da matéria de ensino, 
competência pedagógica etc.)? Em que medida os feedbacks recebidos tiveram 
um impacto positivo na sua prática profissional, e em quais aspectos da sua 
prática profissional?  

o Se não, você gostaria que essa fosse uma prática frequente na escola? Quem 
poderia cumprir essa função de maneira sistemática?  

 

 

 

 

 
 

32. Com relação ao seu profissionalismo, como você classifica a sua atuação nos seguintes 
quesitos: 

a) Tornar-se consciente das suas responsabilidades legais e políticas  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
b) Participar de atividades promovidas por associações e sindicatos de professores  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
c) Cumprir com a jornada de trabalho pré-estabelecida, justificando as faltas 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
d) Preocupar-se em avisar com antecedência/ urgência, caso ocorra necessidade de 

falta  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
e) Comparecer no local de trabalho no horário determinado (sem atrasos)  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
f) Cumprir prazos para a entrega de documentos, relatórios e registros 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
g) Participar da gestão da escola, dos conselhos de classe e dos momentos de 

planejamento coletivo 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   



 
h) Respeitar as normas vigentes, diretrizes, orientações e deliberações coletivas da 

equipe de trabalho 
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 
i) Ter responsabilidade em usar adequadamente e conservar o bem público  
(  )Excelente (  )Boa  (  )Satisfatória (  ) Insatisfatória (  )Não se aplica   

 

33. De maneira geral, como você avalia o cumprimento de suas responsabilidades 
profissionais? O que está indo bem? O que pode melhorar  

 

 

 

 
 

  



Anexo 14. . Critérios e Padrões Avaliativos  
 

a)Duties of the Teacher – Scriven, 1994 
1. Conhecimento da matéria de ensino 

a. Na área de sua competência específica 

b. Dos temas transversais
3
  

2. Competência de Instrução  

a. Habilidades de comunicação 

b. Habilidades de gestão  

i. Gestão dos processos 

ii. Gestão dos progressos  

iii. Gestão de emergências  

c. Construção do curso e capacidade de aperfeiçoamento 

i. Planejamento do curso 

ii. Seleção e criação de materiais  

iii. Uso dos recursos disponíveis (locais; media; especialistas) 

iv. Avaliação dos curso, do ensino, dos materiais e do currículo 

3. Competência de Avaliação 

a. Conhecimento sobre a avaliação dos alunos 

b. Habilidades de construção/ administração de provas  

c. Práticas de pontuação/ classificação  

i. Dos processos 

ii. Dos resultados 

d. Registro e notificação do desempenho 

i. Conhecimento sobre o registro do desempenho 

ii. Processos de notificação (para: alunos; gestores, pais) 

4. Profissionalismo 

a. Ética profissional 

b. Atitude profissional 

c. Desenvolvimento profissional  

d. Serviço para a profissão 

i. Conhecer a profissão 

ii. Ajudar profissionais iniciantes e pares 

iii. Trabalhar para organizações profissionais 

iv. Pesquisar sobre a docência 

v. Conhecer as tarefas  

vi. Conhecer a escola e o seu contexto 

5. Outro deveres para com a escola e a comunidade
4
  

                                                           
3 Dentre eles o autor cita: habilidade de comunicação; de estudo; de informática; vocacionais; pensamento critico e 

ecologia.    



b) Framework for Teaching – Danielson, 1996 
 

1. Planejamento e Preparação  

a. Demonstrar conhecimento do conteúdo e da pedagogia 

i. Conhecimento do conteúdo  

ii. Conhecimento das relações existentes  

iii. Conhecimento da pedagogia relacionada com o conteúdo  

b. Demonstrar conhecimento dos estudantes 

i. Conhecimento das características da faixa etária  

ii. Conhecimento das diversas abordagens dos alunos para com a 

aprendizagem 

iii. Conhecimento das habilidades e conhecimentos dos estudantes 

iv. Conhecimento dos interesses e do patrimônio cultural dos estudantes 

c. Estabelecer objetivos para a instrução  

i. Importância  

ii. Clareza 

iii. Adequação para diversos estudantes  

iv. Equilíbrio 

d. Demonstrar conhecimento dos recursos  

i. Recursos para a aprendizagem 

ii. Recursos para os alunos  

e. Elaborar uma instrução coerente 

i. Atividade de aprendizagem 

ii. Materiais e recursos para a instrução 

iii. Grupos de ensino 

iv. Unidades e estrutura do ensino 

f. Elaborar mecanismos de avaliação dos alunos 

i. Congruência com os objetivos da instrução 

ii. Critérios e padrões 

iii. Utilização para o planejamento 

2. Ambiente da sala de aula 

a. Criar um ambiente de respeito e harmonia 

i. Interação entre o professor e os estudantes 

ii. Interação entre os estudantes  

b. Estabelecer uma cultura para a aprendizagem 

i. Importância do conteúdo 

ii. Orgulho dos alunos no trabalho 

iii. Expectativas para a aprendizagem e realizações 

c. Gerenciar os procedimentos em sala de aula 

i. Gerência dos grupos de ensino  

                                                                                                                                                                                           
4 Na lista não são especificadas as tarefas que entram nesse domínio, entretanto, no texto (Scriven, 1994), o autor 

cita: participação nos eventos da escola e da comunidade; participação na gestão da escola; participação no 

desenvolvimento do currículo e do projeto pedagógico; supervisão do recreio; coordenação de grupos de interesse e 

clubes na escola; treinamento de equipes esportivas; supervisão de passeios; dentre outros. 



ii. Gerência das transições 

iii. Gerência dos materiais e do seu fornecimento 

iv. Desempenho em atividades não diretamente relacionadas com o ensino 

v. Supervisão de voluntários e profissionais associados  

d. Gerenciar o comportamento dos estudantes 

i. Expectativas  

ii. Monitoramento do comportamento dos estudantes 

iii. Resposta ao mau comportamento dos estudantes 

e. Organizar o espaço físico  

i. Segurança e disposição da mobília  

ii. Acessibilidade para a aprendizagem e uso de recursos físicos  

3. Instrução  

a. Comunicar-se de maneira clara e precisa 

i. Orientações e procedimentos 

ii. Linguagem oral e escrita 

b. Usar técnicas de questionamento e discussão 

i. Qualidade das questões  

ii. Técnicas de discussão 

iii. Participação dos estudantes  

c. Envolver os estudantes na aprendizagem 

i. Representação do conteúdo  

ii. Atividades e trabalhos práticos 

iii. Agrupamento dos estudantes 

iv. Recursos e materiais de ensino 

v. Estrutura e ritmo  

d. Fornecer feedback para os estudantes  

i. Qualidade: preciso, substantivo, construtivo e específico 

ii. Rapidez  

e. Demonstrar flexibilidade e capacidade de resposta 

i. Ajustamento das lições  

ii. Resposta aos estudantes  

iii. Persistência  

4. Responsabilidades Profissionais  

a. Refletir sobre a docência 

i. Precisão 

ii. Uso para o ensino no futuro  

b. Manter registros precisos 

i. Realização das atividades dos estudantes  

ii. Progresso dos estudantes na aprendizagem 

iii. Registros não-instrucionais  

c. Comunicar-se com as famílias  

i. Informação sobre o programa de ensino 

ii. Informação sobre estudantes individuais  

iii. Envolvimento das famílias no programa de ensino 

d. Contribuir com a escola e a comunidade 



i. Relação com colegas  

ii. Serviços para a escola 

iii. Participação nos projetos da escola e da comunidade 

e. Crescer e desenvolver-se profissionalmente 

i. Ampliação do conhecimento do conteúdo e das habilidades 

pedagógicas  

ii. Serviços para a profissão 

f. Mostrar profissionalismo  

i. Serviços para os estudantes  

ii. Apoio dado 

iii. Tomada de decisões  

 

Níveis de performance por domínio  

 Insatisfatório Básico Proficiente Distinto 

Domínio 1.  

Planejamento e 

Preparação 

 

O planejamento 

do professor 

reflete pouco 

entendimento do 

conteúdo, dos 

estudantes e dos 

recursos 

disponíveis. 

Objetivos para a 

instrução ou não 

existem ou são 

inapropriados, 

metodologias de 

avaliação são 

inadequadas. 

O planejamento 

do professor 

reflete 

entendimento 

moderado do 

conteúdo, dos 

estudantes e dos 

recursos 

disponíveis. 

Alguns objetivos 

para a instrução 

são adequados e 

as abordagens 

escolhidas para a 

avaliação se 

relacionam 

parcialmente com 

esses objetivos. 

O planejamento 

do professor 

reflete sólido 

entendimento do 

conteúdo, dos 

estudantes e dos 

recursos 

disponíveis. 

Objetivos 

instrucionais 

representam 

aprendizagens 

importantes 

adequadas para a 

maioria dos 

estudantes. A 

maioria dos 

elementos 

instrucionais, 

incluindo a 

avaliação, estão 

alinhados com 

esses objetivos. 

O planejamento 

do professor, 

baseado em 

extenso 

conhecimento do 

conteúdo e 

entendimento dos 

alunos, é 

desenhado para 

engajar os alunos 

em aprendizagens 

significativas. 

Todos os aspectos 

do planejamento – 

objetivos, 

atividades, 

materiais, 

recursos e 

avaliação – estão 

completamente 

alinhados e são 

adaptáveis as 

necessidades 

individuais dos 

estudantes.  

Domínio 2. 

Ambiente da Sala 

de Aula 

O ambiente da 

sala de aula é 

caracterizado pelo 

caos e conflito, 

com baixas 

expectativas de 

aprendizagem 

O ambiente da 

sala de aula 

funciona de uma 

maneira um 

pouco eficiente, 

com expectativas 

modestas para a 

O ambiente da 

sala de aula 

funciona sem 

problemas, com 

pouco ou nenhum 

desperdício do 

tempo de 

Os estudantes 

contribuem para o 

bom 

funcionamento da 

sala de aula, com 

interações 

pessoais muito 



 para os 

estudantes, 

nenhum padrão 

claro para a 

conduta dos 

estudantes, uso 

precário do 

espaço físico e 

interações 

negativas entre os 

indivíduos.  

aprendizagem e 

conduta dos 

alunos, e as 

rotinas da sala de 

aula e o uso do 

espaço físico em 

parte apoiam a 

aprendizagem. 

Estudantes e 

professores 

raramente se 

tratam de maneira 

desrespeitosa.  

instrução. Existem 

altas expectativas 

para a 

aprendizagem dos 

alunos, e a 

interação entre os 

indivíduos é 

respeitosa. Os 

padrões de 

conduta estão 

claros para os 

estudantes, e o 

ambiente físico 

apoio a 

aprendizagem.  

positivas, altas 

expectativas para 

o trabalho dos 

alunos que tem 

orgulho dele, 

rotinas 

ininterruptas, 

claros padrões de 

conduta e um 

ambiente físico 

consistente com 

altos níveis de 

aprendizagem.  

Domínio 3.  

Instrução 

A instrução é 

caracterizada pela 

comunicação 

deficiente, 

questionamentos 

de baixo nível, 

pouco 

envolvimento dos 

estudantes, pouco 

ou nenhum uso da 

avaliação na 

aprendizagem e 

uso rígido do 

planejamento de 

instrução apesar 

de evidencias 

indicarem que ele 

deveria ser 

revisado ou 

modificado.  

Apenas alguns 

estudantes estão 

engajados na 

aprendizagem por 

conta da 

comunicação 

parcialmente 

clara, uso 

irregular de 

estratégias de 

discussão e 

somente algumas 

atividades e 

materiais de 

instrução 

adequados. O 

professor algumas 

vezes usa das 

avaliações para a 

instrução e é 

relativamente 

flexível para 

ajustar o 

planejamento de 

instrução e para 

responder aos 

interesses dos 

estudantes  e ao 

seu sucesso na 

aprendizagem. 

Todos os 

estudantes estão 

envolvidos na 

aprendizagem 

como um 

resultado de uma 

clara 

comunicação e do 

uso bem sucedido 

das técnicas de 

questionamentos e 

discussão. 

Atividades e 

tarefas são de alta 

qualidade, e os 

professores e 

estudantes fazem 

um uso produtivo 

das avaliações. Os 

professores 

demonstram 

flexibilidade em 

contribuírem com 

o sucesso das 

lições e com cada 

estudante. 

 

Todos os 

estudantes estão 

fortemente 

envolvidos na 

aprendizagem e 

fazem 

contribuições 

materiais para o 

sucesso da classe 

por meio de sua 

participação em 

discussões, 

envolvimento nas 

atividades de 

aprendizagem e 

uso das 

informações das 

avaliações na sua 

aprendizagem. O 

professor persiste 

na busca por 

abordagens que 

atendam as 

necessidades dos 

estudantes.   

Domínio 4.  O professor 

demonstra baixos 

padrões éticos e 

O professor 

demonstra 

padrões éticos e 

O professor 

demonstra altos 

padrões éticos e 

Os padrões éticos 

do professor e o 

seu senso de 



Responsabilidades 

Profissionais  

níveis de 

profissionalismo, 

com poucos 

registros mantidos 

e pouca 

habilidade de 

reflexão, pouca ou 

nenhuma 

comunicação com 

as famílias dos 

estudantes ou com 

seus colegas de 

trabalho, e evasão 

das atividades de 

desenvolvimento 

profissional e das 

responsabilidades 

da escola e da 

comunidade.  

níveis de 

profissionalismo 

moderados, com 

sistemas de 

manutenção de 

registros e 

habilidade de 

reflexão 

rudimentares, 

comunicação com 

familiares e 

colegas modesta e 

cumprimento das 

expectativas no 

que se refere à 

participação das 

atividades de 

formação e à 

participação nos 

projetos da escola 

e da comunidade.   

um senso de 

profissionalismo 

genuíno ao 

envolver-se em 

reflexões precisas 

da instrução, 

manter registros 

acurados, 

comunicar-se 

frequentemente 

com as famílias, 

participar 

ativamente dos 

eventos da escola 

e da comunidade 

e envolver-se em 

atividades de 

desenvolvimento 

profissional.  

profissionalismo 

estão fortemente 

desenvolvidos, 

mostrando uso 

perceptivo de 

reflexão, maneiras 

efetivas de manter 

registros e 

comunicar-se com 

as famílias, 

apresenta um 

papel de liderança 

nos projetos da 

escola e da 

comunidade e 

extensa 

participação em 

atividades de 

desenvolvimento 

profissional. 

Quando 

apropriado, os 

estudantes 

contribuem com a 

manutenção dos 

registros e com a 

comunicação com 

as famílias.  

5. Fonte: Danielson, 1996, p. 42, tradução minha.  

Níveis de performance do componente 1a: “Demonstrar conhecimento do conteúdo e da pedagogia” 

 

 Insatisfatório Básico  Proficiente  Distinto 

Características No planejamento 

e na prática o 

professor comete 

erros de conteúdo, 

ou não corrige os 

erros dos 

estudantes. O 

professor 

apresenta pouco 

entendimentos 

dos 

conhecimentos 

O professor está 

familiarizado com 

os conceitos 

importantes de 

sua disciplina, 

mas apresenta 

uma falta de 

consciência de 

como esses 

conceitos se 

relacionam entre 

si. O professor 

O professor 

apresenta sólido 

conhecimento dos 

conceitos 

importantes da 

disciplina e sabe 

como esses 

conceitos se 

relacionam entre 

si. O professor 

demonstra 

entendimento 

O professor 

apresenta extenso 

conhecimento dos 

conceitos 

importantes da 

disciplina e de 

como eles se 

relacionam entre 

si e com outras 

disciplinas. O 

professor 

demonstra 



necessários para o 

aprendizado do 

conteúdo pelos 

estudantes. O 

professor 

apresenta pouco 

ou nenhum 

entendimento da 

variedade de 

abordagens 

pedagógicas 

adequadas para a 

aprendizagem do 

conteúdo.  

indica alguma 

noção dos 

requisitos 

necessários para a 

aprendizagem, 

ainda que esse 

noção seja 

imprecisa ou 

incompleta. O 

planejamento do 

professor e sua 

prática refletem 

um gama limitada 

de abordagens 

pedagógicas para 

a disciplina e para 

os alunos.  

preciso dos 

requisitos 

necessários para a 

aprendizagem. O 

planejamento e a 

prática do 

professor refletem 

familiaridade com 

uma ampla 

variedade de 

abordagens 

pedagógicas 

efetivas na 

disciplina.  

conhecimentos 

dos requisitos 

necessários para a 

aprendizagem de 

tópicos e 

conceitos e 

entende o link 

para as estruturas 

cognitivas 

necessárias para a 

garantia da 

compreensão dos 

estudantes. O 

planejamento e a 

prática do 

professor refletem 

familiaridade com 

uma ampla 

variedade de 

abordagens 

pedagógicas na 

disciplina e 

habilidade para 

antecipar 

equívocos dos 

alunos.  

Atributos 

Críticos  

 O professor 

comete erros de 

conteúdo 

 O professor não 

considerar 

relações 

necessárias para 

a aprendizagem 

no seu 

planejamento 

 O plane utiliza 

estratégias 

inadequadas para 

a disciplina.  

 O entendimento 

do professor da 

disciplina é 

rudimentar  

 O conhecimento 

do professor das 

relações 

necessárias para 

a aprendizagem é 

impreciso ou 

incompleto 

 As lições e 

unidades do 

planejamento 

utilizam 

estratégias de 

instrução 

limitadas, e 

algumas não são 

adequadas para o 

conteúdo 

 O professor 

consegue 

identificar 

conceitos 

importantes da 

disciplina e a 

relação entre eles 

 O professor 

oferece 

explicações 

claras do 

conteúdo 

 O professor 

responde aos 

questionamentos 

dos alunos de 

maneira correta e 

fornece 

feedbacks que 

aprofundam a 

sua 

aprendizagem 

 As estratégias de 

instrução em 

cada unidade e 

aula são 

 O professor cita 

relações itra e 

interdisciplinares 

do conteúdo 

 O planejamento 

do professor 

demonstra 

consciência de 

possíveis 

equívocos dos 

alunos e de como 

eles podem ser 

resolvidos.  

 O planejamento 

do professor 

reflete os 

desenvolvimento

s recentes na 

pedagogia 

relacionada ao 

conteúdo/ 

 



completamente 

adequadas para o 

conteúdo 

Possíveis 

exemplos  

 O professor diz 

“a língua oficial 

do Brasil é o 

espanhol, assim 

como nos outros 

países da 

América do Sul” 

 O professor diz 

“Eu não entendo 

porque o livro de 

matemática tem 

decimais na 

mesma unidade 

que as frações” 

 O professor faz 

os alunos 

copiarem 

definições do 

dicionário para 

que eles 

aprendam a 

soletrar palavras 

difíceis 

 Dentre outros.  

 O professor 

planeja aulas 

diferentes para 

explicar área e 

perímetro, sem 

estabelecer 

relações entre os 

conceitos 

 O professor 

pretende avançar 

na matéria com 

uma lição sobre 

adição de 

números com 

dois dígitos, sem 

que todos os 

alunos tenham 

entendido 

completamente o 

valor posicional 

 O professor 

sempre planeja 

as mesmas 

estratégias para 

que os alunos 

aprendam a 

soletrar: pré-teste 

na segunda, 

copias de 

palavras na terça 

e quarta e prova 

na sexta. 

 Dentre outros.  

 O planejamento 

do professor para 

área e perímetro 

incentiva os 

estudantes a 

determinarem o 

formato que irá 

produzir a maior 

área para um 

determinado 

perímetro. 

 O professor se 

deu conta que os 

seus estudantes 

não estão certos 

sobre como 

devem usar o 

compasso, e 

então planeja 

atividades que 

possibilitem que 

seus alunos 

pratiquem antes 

de introduzir 

atividades 

relacionadas à 

medição do 

ângulo 

 O professor 

planeja ampliar 

uma unidade de 

civilidade ao 

fazer com que os 

alunos simulem 

um julgamento 

 Dentre outros.  

 Em uma aula 

sobre a literatura 

no século XIX o 

professor 

incorpora 

informações 

sobre a história 

no mesmo 

período. 

 Antes de 

começar uma 

unidade sobre o 

sistema solar, o 

professor 

pergunta aos 

estudantes 

porque eles 

acham que no 

verão é mais 

quente que no 

inverno. 

 Dentre outros.  

 

Fonte: Danielson, 2013 p. 11 e 12, tradução minha. 

c) Intasc  
 O aluno e a aprendizagem: 

o Desenvolvimento do estudante – O professor entende como os estudantes 

crescem e se desenvolvem, reconhecendo que os padrões de aprendizagem 

e desenvolvimento variam de individuo para individuo de acordo com as 

diferenças entre e dentro das áreas cognitivas, linguísticas, sociais, 

emocionais e físicas. O professor elabora e implementa experiências de 

aprendizagem desafiadoras e apropriadas ao desenvolvimento dos alunos. 



o Diferenças de aprendizagem – O professor utiliza a compreensão das 

diferenças individuais e culturais para assegurar ambientes de 

aprendizagem inclusivos que permitam a cada aluno alcançar altos 

padrões de desempenho.   

o Ambiente de aprendizagem – O professor trabalha em conjunto para criar 

um ambiente que apoie aprendizagens individuais e colaborativas, e que 

encoraje interações sociais positivas, envolvimento ativo na aprendizagem 

e automotivação.   

 Conteúdo 

o Conhecimento do conteúdo – O professor entende os conceitos centrais, 

ferramentas de questionamento e estruturas da disciplina e cria 

experiências de aprendizagem que fazem esses aspectos da disciplina 

acessíveis e significativos para os estudantes a fim de garantir o domínio 

do conteúdo. 

o Aplicação do conteúdo – O professor entende como conectar os conceitos 

e usar diferentes perspectivas para envolver os alunos no pensamento 

crítico, criatividade e resolução colaborativa de problemas relacionados 

com problemas locais e globais autênticos. 

 Prática de instrução  

o Avaliação – O professor entende e utiliza diversos métodos de avaliação a 

fim de envolver os alunos na sua própria aprendizagem, de monitorar os 

progressos dos alunos e de orientar as tomadas de decisões dos professores 

e dos alunos. 

o Planejamento da instrução – O professor planeja um ensino que ajuda 

todos os alunos à atingirem metas de aprendizagem rigorosas por meio da 

elaboração sobre o conhecimento das áreas do conteúdo, do currículo, das 

habilidades interdisciplinares e da pedagogia, bem como do conhecimento 

dos alunos e do contexto da comunidade. 

o Estratégias de instrução – O professor entende e utiliza uma variedade de 

estratégias de instrução para encorajar os estudantes a desenvolverem um 

entendimento profundo do conteúdo e de suas conexões, e a 



desenvolverem habilidades para aplicar o conhecimento de forma 

significativa.  

 Responsabilidades profissionais  

o Desenvolvimento profissional e conduta ética – O professor participa de 

atividades de formação continuada e utiliza evidências para avaliar 

continuamente a sua prática, particularmente os efeitos de suas decisões e 

ações sobre outros (alunos, familiares, outros profissionais e a 

comunidade) e adapta sua prática para atender as necessidades de cada 

aluno 

o Liderança e colaboração – O professor procura desempenhar papeis de 

liderança e assumir a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos, pela 

colaboração com estudantes, colegas, outros profissionais da escola e 

membros da comunidade para assegurar o desenvolvimento dos alunos e 

pela seu desenvolvimento profissional. 

d) NBPTS  
1. Professores estão comprometidos com seus alunos e com a aprendizagem: 

 

a. Estão empenhado em tornar o conhecimento acessível para todos os estudantes. 

Acreditam que todos os estudantes podem aprender;   

b.  Tratam todos os alunos de maneira equitativa. Reconhecem as diferenças 

individuais que distinguem seus alunos uns dos outros e as levam em 

consideração na sua prática; 

c. Entendem como os alunos se desenvolvem e aprendem; 

d.   Respeitam as diferenças culturais e familiares que seus alunos trazem para a 

sala de aula;   

e. Estão preocupados com a autoimagem de seus alunos, suas motivações e a relação 

entre eles;   

f. Também estão preocupados com o desenvolvimento do caráter e das 

responsabilidades cívicas nos seus alunos. 

 

2. Professores conhecem a matéria que ensinam e como ensiná-la para seus alunos: 

a. Têm o domínio sobre a(s) matéria(s) que ensinam. Têm um profundo 

conhecimento da história, estrutura e aplicações da disciplina no mundo real;   

b. Têm experiência e habilidade em ensinar essa matéria e estão familiarizados com 

as lacunas e preconceitos que os alunos podem trazer sobre o assunto; 

c. São capazes de usar diferentes estratégias de ensino para que sejam 

compreendidos. 

 



3. Professores são responsáveis pela gestão e monitoramento da aprendizagem do 

aluno: 

a. Ensinam de maneira eficaz. Se movem com fluência através de uma variedade de 

técnicas de instrução, mantendo os alunos motivados, empenhados e focados;   

b. Sabem como envolver os alunos para garantir um ambiente disciplinado de 

aprendizagem, e como organizar a instrução para atingir seus objetivos de ensino; 

c. Sabem como avaliar o progresso individual dos alunos, bem como da classe como 

um todo;   

d. Usam vários métodos para medir o progresso e o entendimento dos alunos, e 

conseguem explicar com clareza o desempenho dos alunos para os pais. 

 

4. Professores pensam sistematicamente sobre sua prática e aprendem com a 

experiência:  

a. São pessoas educadas – leem, questionam, criam e estão dispostos a tentar coisas 

novas;   

b. Estão familiarizados com as teorias da aprendizagem e com as estratégias de 

instrução e ficam a par dos problemas atuais com a educação. 

c. Examinam criticamente a sua prática regularmente para aprofundar o 

conhecimento, ampliar seu repertório de habilidades e incorporar novas 

descobertas na sua prática 

 

5. Professores são membros de comunidades de aprendizagem. 

a. Colaboram com outros para melhorar a aprendizagem dos alunos;   

b. São líderes e sabem como construir ativamente parcerias com a comunidade e 

com empresas; 

c. Trabalham com outros profissionais em assuntos relacionados à política 

educacional, ao desenvolvimento do currículo e ao desenvolvimento 

profissional;   

d. Podem avaliar o progresso escolar e a alocação de recursos a fim de cumprir com 

objetivos nacionais e locais de educação; 

e. Sabem como trabalhar de maneira colaborativa com os pais para envolve-los de 

forma produtiva no trabalho da escola. 

e) MEC/ Inep 
1. Domina os conteúdos curriculares das disciplinas que leciona, o que inclui a 

compreensão de seus princípios e conceitos.  

2. Conhece as características de desenvolvimento dos alunos, suas experiências e 

contexto em que vivem, e como esses fatores afetam sua aprendizagem.  

3. Domina a didática das disciplinas que ensina, incluindo diversas estratégias e 

atividades de ensino.  

4. Domina o currículo ou as diretrizes curriculares das disciplinas que leciona.  

5. Organiza os objetivos e conteúdos de maneira coerente com o currículo, os 



momentos de   desenvolvimento dos alunos e seu nível de aprendizagem.  

6. Seleciona recursos de aprendizagem de acordo com os objetivos de 

aprendizagem e as   características de seus alunos.  

7. Seleciona estratégias de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem, 

a disciplina   que ensina e o currículo, permitindo com que todos os alunos 

demonstrem o que aprenderam.  

8. Estabelece um clima favorável para a aprendizagem, baseado em relações de 

respeito,   equidade, confiança, cooperação e entusiasmo.  

9. Manifesta altas expectativas em relação às possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento   de todos os seus alunos.  

10. Estabelece e mantém normas de convivência em sala de aula, de modo que os 

alunos   aprendam a ter responsabilidade pela sua aprendizagem e a dos 

colegas.  

11. Demonstra valores, atitudes e comportamentos positivos e promovem o 

desenvolvimento deles   pelos alunos.  

12. Comunica-se efetivamente com os pais de alunos, atualizando-os e buscando 

estimular o seu   comprometimento com o processo de ensino aprendizagem 

dos alunos. 

13. Aplica estratégias de ensino desafiantes e coerentes com os objetivos de 

aprendizagem e com   os diferentes níveis de aprendizado dos alunos.  

14. Utiliza métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do 

pensamento e da   busca independente do conhecimento.  

15. Otimiza o tempo disponível para o ensino, garantindo o máximo de 

aprendizagem de cada aluno durante toda a duração da aula.  

16. Avalia e monitora o processo de compreensão e apropriação dos conteúdos por 

parte dos estudantes.  

17. Busca aprimorar seu trabalho constantemente a partir de diversas práticas, tais 

como: a reflexão sistemática de sua atuação, a auto-avaliação em relação ao 

progresso dos alunos, as descobertas de pesquisas recentes sobre sua área de 

atuação, e as recomendações de supervisores, tutores e colegas.  

18. Trabalha em equipe com os demais profissionais para tomar decisões em 



relação à construção e/ou implementação do currículo e de outras políticas 

escolares.  

19. Possui informação atualizada sobre as responsabilidades de sua profissão, 

incluindo aquelas relativas à aprendizagem e ao bem -estar dos alunos.  

20. Conhece o sistema educacional e as políticas vigentes.  

 


