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1.

2.

3.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

4.

5.

6.

MP Práticas Docentes no Ensino Fundamental                

                                      Planejamento 1º semestre 2021

*Obrigatório

Nome: *

Que disciplina você ministrou no 2º semestre de 2020? *

Houve atualização do plano de ensino (temas, bibliografia, avaliação, etc.)? *

Como as aulas foram desenvolvidas durante a pandemia (descreva as formas

de organização e ferramentas utilizadas)?

*

Como foram controladas as presenças d@s alun@s? *

Como foi o envolvimento d@ alun@ com a disciplina? *
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7.

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descreva todas as avaliações utilizadas no curso (avaliação 1, avaliação 2,

etc.), informando a porcentagem de cada uma delas na nota, os tipos de

avaliação utilizados (seminário, paper, resumo, etc.) e as ferramentas

tecnológicas utilizadas em cada uma delas (zoom, AVA, whatsapp, etc.),

*

Os conteúdos desenvolvidos durante o curso seguiram o plano de ensino

original ou precisaram ser adaptados?

*

Avalie o rendimento d@s alun@s durante o curso. *

Avalie o domínio e aceitação dos recursos tecnológicos por parte dos alunos

durante o curso.

*
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11.

12.

Marcar apenas uma oval.

sim, sozinho

sim, com alun@(s)/egress@(s)

Sim, com colega(s)

Sim, com colega(s) e alun@(s)/egress@(s)

Não

13.

Marcar apenas uma oval.

sim, sozinho

sim, com alun@(s)/egress@(s)

Sim, com colega(s)

Sim, com colega(s) e alun@(s)/egress@(s)

Não

14.

Marcar apenas uma oval.

sim, sozinho

sim, com alun@(s)/egress@(s)

Sim, com colega(s)

Sim, com colega(s) e alun@(s)/egres@(s)

Não

Você fará alguma modificação em suas aulas remotas em função das

experiências no primeiro semestre de 2020?

Você publicou artigo em revista científica no segundo semestre de 2020? *

Você publicou submeteu artigo em revista científica no segundo semestre

de 2020?

*

Você publicou livro/capítulo de livro no segundo semestre de 2020? *
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15.

16.

17.

Marque todas que se aplicam.

18.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

19.

Caso, tenha respondido positivamente a alguma das perguntas acima sobre

publicação, forneça os dados da(s) mesma(s) no formato ABNT.

*

Você planeja submeter algum artigo ou publicar algum capítulo de livro no

segundo semestre? Sozinho, com colega e/ou aluno/egresso?

*

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)

Você tem proposta de disciplina nova para o esse semestre?

Se sim, qual disciplina e com quem?
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20.

21.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

22.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Suas orientações, qualificações e defesas estão em dia? Como você está

orientando seus/suas alun@s durante a pandemia?

Houve modificações no projeto inicial d@ alun@ para que a pesquisa fosse

realizada durante a pandemia?

Você acredita que seus/suas orientando/as defenderão dentro do prazo ou

levarão mais tempo em função da pandemia?

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

