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ITENS A SEREM ANALISADOS
Carga horária
Está de acordo com o estabelecido no planejamento?
Número de Semanas
O cômputo de semanas planejadas está de acordo com o
estabelecido no planejamento?
Atendimento aos discentes
Foi estabelecido dia para este atendimento sem contabilização de
carga-horária?
Momento Síncrono
Existe um momento síncrono para cada tópico?
Revisão do conteúdo
Foi estabelecida revisão no primeiro tópico?
Objetivos
São relativos à capacidade/habilidade a ser alcançada pelo
estudante?
Recursos didático-pedagógicos
Há uma diversificação de recursos?
Instrumentos de avaliação
Há uma diversificação de instrumentos de avaliação?
Atividade
Há diversificação de atividades?
Atividade*
A quantidade de atividades por tópico está adequada?
*Lembrando que deve ter pelo menos uma atividade por tópico.
Cálculo da média
Há clareza na forma como será calculada a média do
bimestre/semestre?
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Outras observações:
Aprovado ( X ) SIM
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OBSERVAÇÕES
Como descrito no planejamento, a disciplina se iniciará na 9ª semana e se encerrará na 11ª.

A disciplina terá duração de 3 semanas como previsto no planejamento.

A quinta-feira de todas as semanas será o dia reservado para atendimento.
A terça-feira de todas as semanas ficou estabelecida para o dia do encontro síncrono.
A primeira aula do tópico 1 está determinada para a revisão.

Os objetivos das aulas estão centrados nos alunos.
A variedade dos recursos didáticos-pedagógicos é coerente com as determinações para as aulas.
O planejamento expõe uma variedade de métodos de avaliação.
O planejamento apresenta variação entre atividades individuais e coletivas.

Há atividades suficientes por tópico.

A equação exposta para o cálculo da média é bastante clara.

dos pela Comissão de Avaliação. Assim, a Comissão decide APROVAR o plano elaborado pelo docente.

