
Disciplina: Professor:

1.1 Prepara-se para as aulas, fazendo as leituras recomendadas para a disciplina.

1.2 Participa com perguntas e observações sobre o conteúdo discutido em sala de aula.

1.3 Procura o professor para tirar dúvidas.

1.4 Cumpre o horário de início e término das aulas.

1.5 Concentra-se no que está sendo discutido nas aulas.

1.6 Sente-se motivado para o estudo.

2.1 É significativa para a sua formação.

2.2 Desperta o seu interesse sobre os temas tratados durante as aulas.

2.3 Utiliza material didático que contribui para a sua aprendizagem. 

3.1 A maioria dos alunos mostrou-se preparada para as aulas quanto às leituras recomendadas.

3.2 A maioria dos alunos participa com perguntas e observações em sala de aula.

4.1 Segue o plano de ensino.

4.2 Cobra leitura prévia.

4.3 Estimula a participação dos alunos em sala de aula.

4.4 Explica com clareza os conteúdos discutidos em aula.

4.5 Elabora provas e avaliações compatíveis com o que foi discutido ao longo do curso.

4.6 Explicita os critérios de correção das avaliações.
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4.7 Mostra-se disponível para atender os alunos extraclasse.
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Disciplina: Professor:

1. Autoavaliação. Você...
1.1 Prepara a aula com base nas leituras recomendadas.

1.2 Aborda o conteúdo com casos concretos.

1.3 Tira as dúvidas dos alunos sempre que solicitado. 

1.4 Cumpre o horário de início e término das aulas.

1.5 Aborda os conteúdos com ênfase no tema da aula, inclusive nas articulações interdisciplinares.

1.6 Sente-se motivado para lecionar a disciplina.

2.1 Possui importância justificada para a formação do aluno.

2.2 Desperta o interesse do aluno sobre os temas tratados durante as aulas.

2.3 Utiliza material didático que contribui para a organização do estudo discente. 

3.1 A maioria dos alunos mostrou-se preparada para as aulas quanto às leituras recomendadas.

3.2 A maioria dos alunos participa com perguntas e observações em sala de aula.

4.1 Segue o plano de ensino.

4.2 Exige leitura prévia.

4.3 Estimula a participação dos alunos em sala de aula.

4.4 Busca a compreensão do aluno acerca dos conteúdos discutidos em aula.

4.5 Adota provas e avaliações compatíveis com o que foi discutido ao longo do curso.

4.6 Explicita critérios de correção das avaliações.

3. A turma...

4. A didática...
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4.7 Abarca disponibilidade para atender os alunos extraclasse.
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