
21/06/2022 18:37 MP Práticas Docentes no Ensino Fundamental Planejamento 1º semestre 2021 - Discentes

https://docs.google.com/forms/d/1nDG39sKuOW7gWHfhL_0rTplsXhqx9ORJH0cPeb57IaU/edit 1/6

1.

2.

3.

4.

Marque todas que se aplicam.

Análise do discurso como dispositivo metodológico

Desenvolvimento e Aprendizagem: o lúdico no Ensino Fundamental

Escola, Ensino Fundamenal e Práticas Docentes

Interdisciplinaridade na formação docente

Metodologia da Pesquisa Científica

Políticas Públicas implementadas no Ensino Fundamental

Recursos Tecnológicos Interdisciplinares no Ensino - Aprendizagem

MP Práticas Docentes no Ensino Fundamental                

                                      Planejamento 1º semestre 2021 -

Discentes

*Obrigatório

Nome: *

Qual o título de sua pesquisa? *

Quem é seu(sua) orientador(a)? *

Que disciplina(s) você fez no 2º semestre de 2020? *
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5.

6.

7.

8.

Os professores das disciplinas que você fez cumpriram integralmente o plano

de ensino?

*

Analise como foram a organização e o uso de recursos tecnológicos da(s)

disciplina(s) que você fez.

*

Descreva quais foram as avaliações que você fez, quanto valeram, se foram

significativas e se você obteve feedback dos professores.

*

Avalie como foi o desempenho, a assiduidade, a organização, o preparo, a

didática, o domínio da área, das ferramentas tecnológicas, etc. de cada

professor que ministrou aula para você.
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9.

10.

Marque todas que se aplicam.

Escola, Ensino Fundamental e Práticas Docentes (obrigatória)

Metodologia da Pesquisa Científica (obrigatória)

Políticas Públicas implementadas no Ensino Fundamental (obrigatória)

Análise do discurso como dispositivo metodológico

Avaliação e as Práticas Interdisciplinares no Ensino Fundamental

Aquisição da Linguagem Escrita, da Leitura e suas relações com a Alfabetização e
os Multiletramentos

Desenvolvimento e Aprendizagem - O Lúdico no Ensino Fundamental

Enfoques disciplinares e estratégia de integração no ensino fundamental: Tópicos
de Geografia e História

Enfoques Disciplinares e Estratégia de Integração no Ensino Fundamental - Tópicos
de Literatura e Artes

Ensino: Teorias da Aprendizagem e a Inclusão

Interdisciplinaridade na Formação Docente

Recursos Tecnológicos Interdisciplinares no Ensino-Aprendizagem

Tendências Contemporâneas de Aprendizagem

Que sugestões você teria para melhorar as disciplinas assistidas e o trabalho

dos professores dessas disciplinas?

Assinale todas as disciplinas que você já realizou até agora. *
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11.

Marque todas que se aplicam.

Análise do discurso como dispositivo metodológico

Aquisição da Linguagem Escrita, da Leitura e suas relações com a Alfabetização e
os Multiletramentos

Avaliação e as Práticas Interdisciplinares no Ensino Fundamental

Desenvolvimento e Aprendizagem - O Lúdico no Ensino Fundamental

Escola, Ensino Fundamental e Práticas Docentes (obrigatória)

Enfoques disciplinares e estratégia de integração no ensino fundamental: Tópicos
de Geografia e História

Enfoques Disciplinares e Estratégia de Integração no Ensino Fundamental - Tópicos
de Literatura e Artes

Ensino: Teorias da Aprendizagem e a Inclusão

Interdisciplinaridade na Formação Docente

Leitura de imagens no Ensino Fundamental: uma abordagem multissemiótica

Metodologia da Pesquisa Científica (obrigatória)

Políticas Públicas implementadas no Ensino Fundamental (obrigatória)

Prática de letramento no Esino Fundamental: uma perspectiva interdisciplinar

Recursos Tecnológicos Interdisciplinares no Ensino-Aprendizagem

Tendências Contemporâneas de Aprendizagem

Nenhuma

12.

13.

Assinale todas as disciplinas que você pretende cursar no primeiro semestre

de 2021 (consulte seu[sua] orientador[a]). Lembre-se de que, caso seja

interessante para sua pesquisa, você pode fazer disciplinas além das 6

mínimas exigidas pelo Programa tanto como aluno regular quanto como

aluno ouvinte.

*

Como foi o seu processo de orientação durante o 2º semestre de 2020? *

Houve modificação de seu projeto original em função da pandemia?
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14.

15.

16.

17.

Como você avalia o trabalho da secretaria durante o 2º semestre de 2020?

Como você avalia o trabalho da coordenação do curso durante o 2º semestre

de 2020?

Você tem alguma sugestão de micursos, oficinas e/ou eventos para esse

semestre?

Você tem alguma sugestão para melhorar o curso nesse semestre

(funcionamento das aulas, da secretaria, da coordenação, das atividades do

curso, etc.)?
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18.

Marque todas que se aplicam.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Em quais horários você está disponível para aula no 2º semestre?

Manhã: 8h30-11h30; Tarde: 14h-17h; Noite: 19h-22h

Manhã Tarde Noite

Segunda

Quarta

Sábado (somente
manhã)

Segunda

Quarta

Sábado (somente
manhã)

 Formulários
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