
Ficha de Avaliação de uma Apresentação de Habilidades 

Nome do Candidato:        Data:     

Cenário:        _______    

As apresentações das habilidades serão avaliadas em uma escala de 15 pontos. À medida em 

que os candidatos ministram suas aulas o Treinador de Instrutores avalia a apresentação, 

verificando os pontos principais, e pontuando. Candidatos a Instrutor devem atingir uma 

pontuação mínima de 12 pontos para passar. 

Além disso, também devem atingir o mínimo de cada sessão, conforme identificado, caso 

contrário a apresentação deve ser repetida. 

 

Introdução (Mínimo 3 de 4) 

 Identificou a habilidade 

 Forneceu verbalmente o objetivo da habilidade  

 Explicou a motivação da habilidade  

 Evitou ensinar de novo a porção teórica do curso; permaneceu dentro do escopo da 

habilidade  

Comentários             

              

Demonstração em Tempo Real (Mínimo 2 de 3) 

 Forneceu demonstração modelo da habilidade  

 Conduziu a habilidade em tempo real – sem falar além do necessário (lesão simulada)  

 Demonstrou senso de urgência, mas suas ações foram deliberadas  

Comentários             

              

Demonstração Passo-a-Passo (Deve completar ambos) 

 Enfatizou os pontos principais da habilidade  

 Manteve a descrição da habilidade breve 

Comentários             

              

Controle/Condução (Deve completar os três) 

 Organizou os alunos em papeis apropriados  

 Forneceu um cenário para a prática da habilidade (ver sugestões no Guia do Instrutor)  

 Forneceu correção construtiva e / ou reforço positivo  

Comentários             

              

Repreleção (Mínimo 2 de 3) 

 Forneceu reforço positivo específico para as etapas da habilidade  

 Identificou problemas de forma geral  

 Re-enfatizou os pontos principais  

Comentários             

              

Pontuação Total _ _/15  Mínimos atingidos?  S  N 

Nome do Treinador     ______  Número____   
(letra de forma) 

Assinatura do Treinador    ______  Data_______  
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