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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Leonardo Brandão Marques UFAL 

PONTO SORTEADO 

Teoria Sociointeracionista do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula 

Apresentar uma linha argumentativa encadeada, clara no decorrer da introdução, 
desenvolvimento e conclusão. A introdução deve apresentar de modo objetivo os 
principais pontos da estrutura argumentativa, e como pretende organizá-los no 
desenvolvimento. No desenvolvimento da aula deve, de modo sequencial e sucinto, 
explicar os principais conceitos e pressupostos teórico-filosóficos da Teoria Sócio-
Interacionista. Espera-se que o candidato seja capaz de intercalar as explicações 
conceituais com exemplos práticos do campo da educação e da psicologia. A aula deve 
concluir com uma síntese que retoma brevemente os principais conceitos apresentados e 
sua relevância para a prática docente. 
 
 

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato 

Espera-se que o candidato apresente uma linguagem clara e adequada ao público do 
ensino superior. Que seja capaz de simplificar conceitos complexos sem flexibilizar os 
sentidos ou pontos críticos da terminologia técnica da área. Espera-se que o poder de 
síntese garanta apresnetação dos conceitos consolidados desse campo, como: as 
diferentes formas de mediação e sua carcaterização na prática; o papel da colaboração no 
desenvolvimento; a diferenciação dos processos de desenvovlimento e aprendizagem na 
teoria teoria Sócio-Interacionista escolhida; além de outros conceitos, desde que sejam 
apresentados de modo coerente à abordagem geral da exposição. 
 
 

3. Conhecimento 
teórico 

O candidato deverá apresentar, definir e exemplificar os conceitos que fundamentam a 
Teoria Sócio-Interacionista elencada. Além disso, precisa destacar como essa perspectiva 
teórica se diferencia de outras abordagens da área clássica de estudo da aprendizagem e 
desenvolvimento. Espera-se que o candidato explicite a relevância da colaboração para o 
processo de ensino e aprendizagem na atualidade, e como os estudos de perspectivas 
Sócio-Interacionista fundamentam esses resultados.  
 

 

Maceió, 18 de maio de 2022. 

  
ASSINATURAS: Maceió– AL,18 de maio de 2022. 

                                                                                                       Cidade 
 

___________________________          
Examinador(a)  
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Jerzui Mendes Torres Tomaz  UFAL 

PONTO SORTEADO 

Teoria Sócio-Interacionista do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula 

Apresentação do tema proposto de forma contextualizada, a partir de uma cadeia lógica 
de pensamento que inclua a Teoria Sócio-Interacionista no cenário da Educação e da 
Psicologia. A aula didática deve apresentar um momento introdutório, o desenvolvimento 
do tema e o fechamento/conclusão dos aspectos discutidos com objetivo de propiciar o 
entendimento daquilo que é discutido. 

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato 

O candidato deverá apresentar/descrever os termos técnicos e conceitos em linguagem 
acessível, utilizando-se de exemplos para facilitar o entendimento das questões 
abordadas. 

3. Conhecimento 
teórico 

Espera-se do candidato a descrição e exemplificação dos conceitos basilares da Teoria 
Sócio-Interacionista, tais como assimilação, acomodação, equilibração majorante, 
mediação, professor como mediador, bem como o destaque para o que diferencia esta 
abordagem de ensino das teorias tradicionais e a contribuição para os processos de 
ensino aprendizagem na contemporaneidade. 

Maceió, 18 de maio de 2022. 
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Examinador(a)  

 
 

 

UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Rafaella Asfora Siqueira Campos Lima UFPE 

PONTO SORTEADO 

Teoria Sociointeracionista do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula 

Apresentação e desenvolvimento do conteúdo de forma objetiva, clara e sequencial, de 
forma contextualizada abarcando a Teoria Sócio-Interacionista no campo da educação e 
da psicologia. Toda a aula didática deve seguir uma linha de raciocínio com introdução do 
tema, desenvolvimento e síntese com a conclusão das principais ideias apresentadas. 
 
 
 

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato 

O candidato deverá apresentar uma linguagem adequada com relação à terminologia 
técnica, com clareza, objetividade, descrevendo os termos utilizados de forma a propiciar 
a compreensão do tema abordado e sintetizando as principais ideias trazidas. 
 
 
 
 
 

3. Conhecimento 
teórico 

O candidato deverá apresentar, definir e exemplificar os conceitos que fundamentam a 
Teoria Sócio-Interacionista elencada. Além disso, precisa destacar como essa perspectiva 
teórica se diferencia de outras abordagens tradicionais e explicitar a relevância e 
colaboração para o processo de ensino e aprendizagem na atualidade.  
 
 

Maceió, 18 de maio de 2022. 
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