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você se parece mais? Com qual SUPER

herói/heroína

TESTE

 O teste a seguir foi realizado com objetivo de proporcionar 
um feedback para o/a docente em relação aos seus métodos de ensino. 
Para esse ser efi caz, é ideal ser aplicado primeiro para os/as estudantes 
e depois fazer uma comparação do seu resultado encontrado aquele 
indicado nas respostas dos/das estudantes.

1) Você consegue estabelecer um ambiente de comunicação 
recíproca com os/as estudantes? 

2) Como educador(a) você procura entender a formação 
prévia de cada estudante ou da turma em geral, para 
adequar seu discurso em relação a eles/elas? 

3) Você propõe atividades desafi adoras e atrativas aos/
às estudantes?  

4) Antes e durante o processo de aplicação de um 
trabalho de prática criativa, você procura proporcionar 
um ambiente e aulas criativas aos/às estudantes?  

5) Você busca desenvolver trabalhos diferentes e 
criativos para os/as estudantes?  

6) Você proporciona a seus/suas estudantes um 
feedback ao fi nal dos trabalhos?   

8) Durante o processo de realização dos trabalhos, você 
procura orientar e auxiliar os/as estudantes?   

9) Ao estabelecer as diretrizes do trabalho criativo, você consegue 
impor limites e estabelecer um equilíbrio com a liberdade?    

10) Você proporciona a liberdade necessária para que os/as 
estudantes possam escolher e desenvolver suas próprias ideias?     

7) Esse feedback é mais detalhado ou apenas um feedback geral?     

7.1) Você acredita que os/as estudantes sentem falta de 
um feedback mais detalhado?  

Se você respondeu “Feedback detalhado” pule para a questão 8.

FEEDBACK DETALHADO         PARCIALMENTE         FEEDBACK GERAL

SIM         PARCIALMENTE         NÃOSIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃOSIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃOSIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃOSIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃOSIM         PARCIALMENTE         NÃO

SIM         PARCIALMENTE         NÃO
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RESUL
TADO

Se você marcou mais 

Um(a) super herói/heroína
de professor(a)

Herói/Heroína em potencial  

Herói/Heroína enfraquecido/a

Se você marcou mais 

Todo mundo gostaria de ter 
um/uma herói/heroína como 
você de professor(a). Ótimo/a 
comunicador(a), você consegue 
dialogar e entender a sua turma de 
aprendiz de heróis/heroínas. Além 
de procurar conhecer os poderes 
e falhas de cada um, adora os/as desafi ar 
constantemente - fator que serve de incentivo 
no desenvolvimento das missões dadas. 
Proporciona, também, missões e feedbacks 
criativos aos/às seus/suas aprendizes, 
orientando-os/as e motivando-os/as de forma 
atrativa durante a realização da missão, 
sempre sabendo impor limites na hora certa. Continue assim, 
encantando e ensinando seus/suas futuros/as super heróis/
heroínas com seus poderes!

Você é aquele/a herói/heroína que está indeciso/a se 
quer mesmo ser um super herói/heroína. Você entende 
seus/suas aprendizes de heróis/heroínas apenas em 
alguns momentos e consegue propor a eles/elas missões 
criativas, mas também não deixa de lado aquelas mais 
padronizadas. Seus feedbacks variam de acordo com seu 
humor: alguns são extremamente detalhados e criativos, 
outros deixam dúvidas em seus/suas futuros/as heróis/
heroínas. Assim como os feedbacks, a liberdade e os 
limites impostos nos trabalhos também dependem muito 
do seu dia. Cuidado! Busque ser um(a) super herói/
heroína para fazer da sua turma os/as melhores futuros/
as heróis/heroínas que o mundo já viu.

Parece que ao longo da sua caminhada você se cansou 
de ser um(a) super herói/heroína e foi perdendo seus 
super poderes. Muitas vezes você não integra a sua 
turma de futuros heróis/heroínas nas suas aulas, 
difi cultando a comunicação entre vocês. Por não 
compreendê-los/las por completo, seus/suas estudantes 
acabam deixando suas missões de lado. Além de não 
dar o feedback esperado por parte deles/delas, algumas 
das missões aplicadas por você são consideradas menos 
criativas e mais padronizadas. Em alguns momentos, 
pode parecer que você está impondo suas ideias sobre 
a dos seus/suas estudantes, em outros pode aparentar 
que você não encontra um equilíbrio entre a liberdade e 
os limites impostos, deixando-os/as sem apoio. Procure 
conversar mais com eles/elas, estreitando a relação de 
vocês para assim resgatar seus super poderes e fazer 
deles/delas uma turma fantástica de heróis/heroínas.

Se você marcou mais 


