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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA - PRESIDENTE 

COMISSÃO EXAMINADORA INSTITUIÇÃO  

PRESIDENTE Profa. Dra. Maria Betânia Gomes da Silva Brito UFAL 

ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA 

PONTO SORTEADO 

3: Avaliação Educacional: pressupostos teórico-metodológicos na educação contemporânea; 

CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO 

1. Domínio do tema 

Espera-se que o candidato traga fontes e referências adequadas a temática que está 
apresentando; 
Apresente aspectos objetivos e subjetivos quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, a 
partir da abordagem que está sendo desenvolvida; 
Elabore pontos principais dentro do tema trazido e desenvolva a exposição com base nos 
fundamentos inerentes a temática trabalhada e seus impactos na sociedade atual.  

2. Contextualização 

É importante que o candidato traga o tempo histórico e suas respectivas caracterizações quanto a 
educação brasileira; 
Aborde situações que perpassam a ação pedagógica como: o conteúdo e suas relações com os 
processos educativos, de maneira que articule aspectos teóricos e práticos.  
Relacione os elementos trazidos com a realidade das políticas educacionais que estão em debate 
no Brasil. 

3. Sequência lógica 

É necessário desenvolver o tema dentro de uma organização de tópicos sequenciais e interligados, 
com atenção para não perder a dinâmica do pensamento trazido no início da aula; 
Envolver aspectos didáticos que facilite a compreensão do tema dentro da proposta que ele 
apresenta em seu planejamento; 
É importante que haja justificativa para a escolha dos tópicos apresentados e sua importância 
quanto a compreensão da temática escolhida. 

4. Linguagem adequada 
ao nível do grupo 

Atentar para a escrita e a oralidade, de maneira a considerar termos e dinâmicas relativas a 
natureza do trabalho pedagógico, como: conhecimentos prévios, problemática apresentada e 
desafios presentes e futuros.  
 

 

ASSINATURAS:  
Arapiraca/Al, 06 de ABRIL de 2022. 

   

_____________ 
Presidente 
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COMISSÃO EXAMINADORA INSTITUIÇÃO  

2º Examinador (a) Profa. Dra. Cristina Maria Bezerra de Oliveira UNEAL 

ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA 

PONTO SORTEADO 

Ponto 3: Avaliação Educacional: pressupostos teórico-metodológicos na educação contemporânea. 

CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO 

1. Domínio do tema 

Espera-se que o candidato traga fontes e referências adequadas a temática que está 
apresentando; 
Apresente aspectos objetivos e subjetivos quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, a 
partir da abordagem que está sendo desenvolvida; 
Elabore pontos principais dentro do tema trazido e desenvolva a exposição com base nos 
fundamentos inerentes a temática trabalhada e seus impactos na sociedade atual. 

2. Contextualização 

É importante que o candidato traga o tempo histórico e suas respectivas caracterizações quanto a 
educação brasileira; 
Aborde situações que perpassam a ação pedagógica como: o conteúdo e suas relações com os 
processos educativos, de maneira que articule aspectos teóricos e práticos.  
Relacione os elementos trazidos com a realidade das políticas educacionais que estão em debate 
no Brasil. 

3. Sequência lógica 

É necessário desenvolver o tema dentro de uma organização de tópicos sequenciais e interligados, 
com atenção para não perder a dinâmica do pensamento trazido no início da aula; 
Envolver aspectos didáticos que facilite a compreensão do tema dentro da proposta que ele 
apresenta em seu planejamento; 
É importante que haja justificativa para a escolha dos tópicos apresentados e sua importância 
quanto a compreensão da temática escolhida. 

4. Linguagem adequada 
ao nível do grupo 

Atentar para a escrita e a oralidade, de maneira a considerar termos e dinâmicas relativas a 
natureza do trabalho pedagógico, como: conhecimentos prévios, problemática apresentada e 
desafios presentes e futuros.  
 

ASSINATURAS:  
Arapiraca/Al, 06 de ABRIL de 2022. 

  
 

 
___________________________ 

2º Examinador 
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QUADRO DE NOTAS - PROVA DIDÁTICA - RESERVA PARA NEGROS

NOME DO CANDIDATO EXAM.1 EXAM. 2 MÉDIA FINAL

01 ALEXSANDRO VIEIRA PESSOA - - -

02 SIMONE BARBOZA DE CARVALHO 84,00 84,50 84,25

Arapiraca - AL, 07 de abril de 2022.

Presidente:
Profa. Dra. Maria Betânia Gomes da Silva Brito

2º Examinador(a):
Profa. Dra. Cristina Maria Bezerra de Oliveira

Fiscal:
Marta Maria Minervino dos Santos


