Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

EDITAL N° 19/2016
ANEXO VI - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO (Retificado)
A Prova de Desempenho Didático será avaliada pelos critérios a seguir:
Ficha de Avaliação da Prova de Desempenho Didático
Candidato: ____________________________________________________________________________
Área: ________________________________________________________________________________
Tema da Aula: _________________________________________________________________________
Data: ___________________ Horário inicial: _____________________ Horário final: _________________

Critérios

Pontuação
Máxima
120
20
20

Pontuação
Atribuída

Bloco A – Apresentação do plano de aula
1. Apresenta os objetivos com clareza e adequação ao tema.
2. Relaciona os principais conceitos do tema definido.
3. Adequação da metodologia à abordagem do tema, privilegiando as
20
metodologias ativas.
4. Descreve recursos didáticos adequados para a abordagem do tema.
20
5. Apresenta a proposta de avaliação de forma coerente e adequada à
20
abordagem metodológica.
6. Indicação, atualização e pertinência das referências bibliográficas.
20
SOMATÓRIO BLOCO A
Bloco B – Apresentação didática
280
1. Apresenta o Plano de Aula, orientando em relação ao tema que será
40
abordado, atividades a serem desenvolvidas e avaliação a ser realizada.
2. Demonstra domínio do tema abordado, apresentando os principais
40
conceitos.
3. Aborda o tema com objetividade, fluência, clareza e organização de
40
ideias buscando dar sentido ao conhecimento.
4. Estabelece a relação teoria e prática entre os conceitos apresentados e
40
a atuação profissional e/ou com as situações cotidianas.
5. Desenvolve a aula de forma adequada em relação ao tempo estipulado.
40
6. Aborda os conceitos de forma adequada ao tema.
40
7. Utiliza os recursos didáticos de forma a apoiar o desenvolvimento dos
40
conteúdos abordados.
SOMATÓRIO BLOCO B
Total de pontos
400
SOMATÓRIO TOTAL DA PROVA
Senhor avaliador: Solicitamos a gentileza de preencher o Somatório Total da Prova

Justifique a pontuação dada nos itens em que o candidato obtiver nota igual ou inferior a 50% da
pontuação máxima.

BLOCO

ITEM

JUSTIFICATIVA
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