
EMEI Cora Coralina 

Devolutiva  de  Avaliação de Desempenho  do  1º  semestre   

Prezada Professora  

Antes de você chegar à escola já tínhamos boas referências de seu trabalho, é...deixamos marcas por 

onde passamos!   Achamos que seria bom ter você no grupo, só que foi mais que isso, foi muiiiito bom!  

Trabalhar com pessoas comprometidas com o fazer pedagógico, profissional consciente de seus afazeres e 

ainda por cima doce e tranquila como você, é um alento. 

Você sempre se preocupou em fazer o melhor trabalho junto aos seus alunos.  Tira de letra a gestão 

de sala de aula, mesmo tendo que atuar em jornada dupla.  Como respeita muito as pessoas o seu 

relacionamento com as crianças também é muito bom.  Não é nada fácil encaminhar as diferentes demandas 

que a rotina diária de uma classe com 25 ou 30 crianças exige, que dirá tendo duas classes? É preciso 

administrar as situações didáticas, os conflitos entre os pequenos, orientar a estagiária e muitas outras 

coisas....você tem conseguido equilibrar bem tantos afazeres.   

Com relação à aprendizagem da turma do infantil III seria interessante não dar as mesmas atividades 

para todos, afinal seu grupo tem conhecimentos bem díspares.  Procure sempre dividir o grupo com a 

estagiária, claro que dá um pouco mais de trabalho pensar nos agrupamentos, explicar detalhadamente para 

a estagiária, mas certamente o ganho é maior. 

Aceita sugestões e orientações com a tranquilidade de quem sabe que é capaz, como ocorreu em 

diversas ocasiões que fiz algumas sugestões de encaminhamentos na prática da sala de aula.   

Muito interessada sempre fica feliz em ampliar seus conhecimentos.  Mesmo sem fazer HTPC 

demonstrou interesse nas formações e, nas poucas vezes que pode participar, atuou de maneira 

colaborativa, integrada ao grupo e com contribuições muito pertinentes. 

Seu comprometimento ficou visível na pronta entrega dos relatórios do infantil I, sabedora de suas 

responsabilidades e a pouquíssima disponibilidade de tempo, procurou se adiantar.  Todas as sugestões que 

foram efetuadas na escrita de relatórios foram bem recebidas e incorporadas. 

Muito profissional, você foi impecável quanto ao cumprimento de horários e responsabilidades 

administrativas, nas emergências avisou rapidamente que iria atrasar ou não poderia vir, mesmo quando foi 

preciso vir pessoalmente até a escola porque não tinha qualquer telefone ao seu alcance. 

Algumas sugestões: 

 Investir na constante manutenção da organização da sala de aula; 

 Procurar já estar sentada num dos cantinhos no momento da entrada e incentivar as mães a se 

comunicarem através da agenda. 

Saiba que poder contar com pessoa tão envolvida e profissional como você é um privilégio para a escola! 

Que sorte a nossa e de seus alunos!!  

23 de junho de 2014 

 

Leninha Ruiz 



EMEI  Cora Coralina 

DEVOLUTIVA  DA  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO   

Professora  

       Cada vez que vamos receber uma professora novata na escola ficamos bem apreensivos, são 

muitas questões em jogo: “Será que é comprometida?”; “Será que é disponível para 

compreender/assumir as especificidades da turma?”; “Vai se envolver no grupo?”.  Essas e algumas 

outras preocupações passam pela nossa cabeça e permanecem até conhecermos a tão esperada 

professora novata.  Você chegou de mansinho, muito ‘na sua’, aos poucos foi mostrando a que 

veio...e que grata surpresa!!  O seu saber e a sua prática são da maior coerência e competência!!!

  

 Nos planejamentos contribuiu com sugestões e aperfeiçoamento das atividades, além de 

demonstrar ter clareza do que e como deve ser conduzida cada situação didática.  Você demonstra 

ter bastante conhecimento dos eixos, sua facilidade de compreensão e disponibilidade em aprender 

só a capacita cada vez mais. 

 A gestão de sala de aula é assegurada na medida em que você planeja e organiza-se sempre.   

Organização é sua marca!  Com muita tranquilidade conduz os diferentes momentos da aula. 

Sempre que entramos na sua sala as crianças estão em atividade e você conduzindo com calma e 

propriedade as situações de aprendizagens.  As suas propostas de leitura e escrita foram muito 

adequadas aos saberes da turma, todos evoluíram muito!   

 No momento do diversificado procura deixar os cantinhos preparados e variar as propostas, 

mas tenho uma sugestão, acredito que no infantil III seria interessante investir mais na pintura com 

variações mais pontuais e específicas para a sua turma, talvez utilizar diferentes pincéis para fazer 

um trabalho (depois de aprender no coletivo, claro), utilizar os mini-cavaletes nas mesas sem 

cadeirinhas (ou os grandes), variar mais os suportes, entre outras.  

 A aprendizagem dos seus alunos nesse semestre foi grande, não é mesmo?  Pelos seus 

relatórios fica visível que todos estão evoluindo.  Seu olhar atento a cada um deles e a maneira com 

que conduz a aula só qualifica a aprendizagem dos pequenos.  

 O relacionamento com as famílias e com todos na escola sempre foi pautado pelo respeito 

e profissionalismo.  Com seu jeitinho  ‘mineiro’ de ser, sempre calma, discreta, fala baixinho com 

todos mas sabe e faz muiiito!  Parabéns!  

 Ter você no grupo de professores é muito bom! 

25 de junho de 2015 

Leninha Ruiz 

 


