Proposta de questionário para entrevista com o os professores sobre como
os professores avaliam seus alunos.
Perguntas:

1.

Seu nome completo?

2. Qual a sua formação?
3. Em que escola você ministra aulas?
4. Para quais séries e turnos você ministra aulas?
5. Disciplinas que você ministra aula?
6. Descreva como geralmente você ministra aula? (Ex. em sala, em campo, etc.)
7. Quais recursos você utiliza em sua aula? (Ex. slides, videos, etc. )
8. Que teoria da aprendizagem costuma usar na sua prática docente? (Tradicional,
construtivista.).
9. Costuma aplicar atividades objetivas e/ou subjetivas? Qual percentual de frequência cada?
10. Quais tipos de avaliação você costuma usar para atividades de maior valor?
11. Porque você usa esses tipos de avaliação com o objetivo da questão anterior?
12. Quais tipos de avaliação você costuma usar para atividades de menor valor?
13. Porque você usa esses tipos de avaliação com o objetivo da questão anterior?
14. Como você avalia atividades em grupo? Por que?
15. Em que tipos de atividades os alunos tem melhor desempenho?
16. Em que tipos de atividades os alunos tem pior desempenho?
17. Quais são as atividades mais preferidas dos alunos, em seu ponto de vista?
18. Quais são as atividades menos preferidas dos alunos, em seu ponto de vista?
19. O que leva mais em consideração para avaliar, aspectos qualitativos ou quantitativos?
20. Costuma consultar o Projeto Político Pedagógico da escola para obter informações que ajude
a definir o melhor tipo de avaliação a ser aplicada em cada situação? Cite 3 situações em que
usou o PPP.
21. Tem algum tipo de avaliação que gostaria de aplicar e encontra dificuldade? Quais são os
tipos e as dificuldades encontradas?
22. De acordo com sua experiência, poderia citar três dos principais motivos responsáveis pela
resistência dos professores em relação às mudanças nas formas de avaliação?

