
 

 

Sala de Apoio à Aprendizagem 

Polo Centro de Ensino Fundamental 02 

Pedagogo Mário César Castro 

Controle da Chamada: Turno: Turma: Série: 

 

Escola:  Data:   

Nome do(a) aluno(a): 
 

 

ATIVIDADE de ANÁLISE do CADERNO 2016 
 

QUESTÃO: Organização e Utilização 
 

Área: CIÊNCIAS E/OU MATEMÁTICA 
 

Professor: 

Disciplina: Série(s): 

Turma:  Bimestre: Quantidade de Páginas: 

Conteúdo: Exercícios: Atividades: 

Questionários: Folhas em Branco: Folhas Faltando: 

 

ASPECTOS GERAIS 

O aluno faltou quantas vezes ao Bimestre? 

 

Seu caderno está da forma que foi estudado na 2ª aula? 

 

O que faltou no seu caderno para tirar nota máxima na prova? 

 

 

Tabela 1. Critérios para análise do conteúdo teórico 

PARÂMETRO1 F R B O 

Adequação à série     

Clareza do texto (definições, termos, etc.)     

As definições são corretas?     
Pertinência das informações – atualidade dos textos em relação problemas, e relevância 
das informações para a vida prática do aluno, adequação à realidade dos alunos? 

    

Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições)     

O caderno contempla uma iniciação equilibrada às diferentes áreas do conhecimento 
científico? 

    

Os conteúdos são socialmente contextualizados, orientados a contribuir e a desenvolver nos alunos a 
crítica reflexiva. 

    

A seqüência do conteúdo é apropriada, com argumentação e raciocínio bem explorados?     

O conteúdo apresenta exemplos e aplicações práticas relevantes e da vivência dos alunos?     

Outros: Especificar     

 Sim Não 

                                                 
1 O PARÂMETRO indica: Fraco (F), Regular (R), Bom (B) e Ótimo (O). 
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Apresenta textos complementares?     

Utilizou recursos didáticos diferenciados     
 

Tabela 2. Critérios para análise dos recursos visuais 

PARÂMETRO F R B O 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.)     

Grau de relação com as informações contidas no texto     

Inserção ao longo do texto     

Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições)     

Possibilidade de contextualização     

Grau de inovação (originalidade/criatividade)     
As ilustrações são apropriadas e importantes para a compreensão do texto?     

Outros: Especificar     

 Sim Não 

Induzem a interpretação incorreta?     
 

Tabela 3. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e contextualização 

PARÂMETRO Sim Não 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema?   

As questões têm enfoque multidisciplinar?   

As questões priorizam a problematização?   

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema exposto ?   

As atividades são isentas de risco para alunos?   

As atividades são facilmente executáveis?   

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado?   

Indica fontes complementares de informação?   

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?   

Outros: Especificar   

 

Dificuldades do Aluno: Recomendações ao Aluno / Pais: 
 

Providência do Professor. 

1.        Analisar o texto. 

 
1.        Concentra-se nas atividades. 

 
1.        Orientar o aluno: como estudar. 

2.        Fazer comparações. 

 
2.        Revisão dos assuntos em casa. 

 
2.        Promover atividades de recuperação. 

3.        Sintetizar as idéias. 

 
3.        Planejar atividades / evitar acúmulos.  3.        Realizar atividades práticas. 

4.        Expressar-se oralmente. 

 
4.        Ser mais assíduo. 

  
4.        Orientar quanto à pesquisa. 

5.        Redigir um texto. 

 
5.        Evitar tarefas alheias às aulas. 

 
5.        Indicar bibliografia complementar. 

6.        Raciocínio lógico. 

 
6.        Organizar material do estudo. 

 
6.        Rever método de ensino. 

7.        Realizar pesquisas. 

 
7.        Trazer materiais para as aulas. 

 
7.        Acompanhado individualizado. 

8.        Abstração. 

 
8.        Integrar-se aos grupos de classe. 

 
8.        Rever pré-requisito. 

9.        Concentração. 

 
9.        Cumprir prazos de entrega. 

 
9.        Organizar grupo de monitoria. 

10.     Comunicação. 

 
10.     Tirar dúvidas durante as aulas. 

 
10.     Utilizar outros instrumentos de avaliação. 

11.     Disciplina 

 
11.     Realizar tarefas extraclasse. 

 
11.     Outros (especificar). 

12.     Organização. 

 
12.     Evitar conversa paralela. 

    
13.     Realizar exercícios (Classe / Extraclasse). 13.     Procurar coordenador para conversar. 

   
14.     Trabalhar em grupo. 

 
14.     Participar das atividades de recuperação. 

   
15.     Excesso de faltas. 

 
15.     Outros (especificar). 

    
16.     Compreensão dos conceitos. 

       
17.     Participação nas aulas. 

        
18.     Outros (especificar). 

        Pedagogo Mário Castro 

 


