
I - Acompanhamento do Planejamento: Considera o acompanhamento das atividades em sala de aula com vista ao cumprimento do planejamento preestabelecido.

( 3 ) Matém um acompanhamento constante (semanal), verificando se as atividades correspondem a um planejamento prévio e se estão contribuindo no desempenho dos alunos.
( 1 ) Não faz nenhum tipo de acompanhamento. Deixa que os professores desenvolvam suas atividades, sem haver verificação entre o que é planejado e que é realizado.
( 2 ) Em algumas poucas situações (mensal), verifica se as atividades do professor correspondem ao planejamento realizado
( 4 ) Mantém um acompanhamento constante (semanal) de todos os professores, complementando com orientações de atividades para os professores, além do planejamento realizado, de acordo com a necessidade de cada um, com o foco no desempenho dos alunos.

II - Oraganização e Planejamento dos HTPCs: considera a sistematização para realização dos HTPCs, baseado nos conteúdos planejados para cada série, como  também necessidades específicas que surgem durante o trasncorrer do ano.

( 1 ) Realiza HTPCs sempre de forma improvisada, tratando de assuntos que não têm uma ligação direta e de forma objetiva com as necessidades de formação dos professores.
( 4 ) Os HTPCs são realizados de forma planejada, atendendo às necessidades específicas dos professores, com a posterior verificação do seu desenvolvimento, através dos resultedos obtidos com os alunos.
( 2 ) Realiza os HTPCs com pouco planejamento, em várias vazes tratando de assuntos relacionados à formação dos professores.
( 3 ) Os HTPCs são realizados através de um planejamento embasado nas necessidades específicas de formação dos professores da escola.

III - Relacionamento com os alunos: Considera o comportamento do coordenador na relação com o aluno nos aspectos de afetividade, autoridade/disciplina, respeito e confiança.

( 2 ) Apresenta alguns resultedos positivos, no processo de aprendizagem dos alunos da escola, porém mantém-se isolado deles, sem criar vínculo, no sentido de se compromenter com o desenvolvimento global.
( 1 ) Apresenta sérios problemas com os alunos, como: Gritar, xingar, falar sobre dificulades do aluno na sua frente, não estimula as regras acredita que as dificulades do aluno são sempre "culpa dele", e segrega por isso.
( 4 ) Integra-se bem com os alunos e demonstra preocupação com o bem deles, inclusive do ambiente escolar, buscando conhecer a realidade específica dos alunos da escola, transformando em fator motivador no processo de desenvolvimento.
( 3 ) Integra-se com os alunos mantendo um bom relacionamento, tanto individualmente como também com o grupo, com base na afetividade, autoridade/disciplina, respeito e confiança sendo percebido pelos alunos desta forma.

IV - Estimulo ao uso de Recursos Pedagógicos (Técnicas e teorias): Considera o estimulo oferecido aos professores para a utilização de todos os tipos de recursos pedagógicos, tanto disponíveis na escola, como criando disponibilidade para buscar novos, ou criá-los.

( 4 ) Além de garantir a utilização dos recursos pedagógicos disponíveis na escola, estimula a busca de recursos, por conta própria, através de outros meios, busca informações atualizadas, como tabém a criação continua, promovendo variações de acordo com a realidade
       dos alunos.
( 2)  Permite que a utilização de recursos pedagógicos seja feita ocasionalmente com teorias e técnicas ultrapassadas, variando pouco a execução das aulas, tornando-as deficientes. Também não oferece novos recursos aos professores.
( 3 ) Garante que sejam utilizados os recursos pedagógicos disponíveis na escola, promovendo regulares variações e complementações na execuçãoda aulas. Estimula para que ou algumas vezes, o professor busque recursos novos por iniciativa própria, como também
       algumas vezes os oferece.
( 1 ) Não acompanha se a utilização de recursos pedagógicos é muito pequena, sendo sempre os mesmos, e ainda utilizando teorias ultrapassadas e termos de forma errada. Não se preocupa se o professor demonstra pouco interesse em buscar novos recursos aos mesmos.

V - Controle do Plano de aula: Considera o controle do plano de aula elaborado pelo professor, contemplando os aspectos de organização, controle dos avanços dos conteúdos e o usa como instrumento de retro-informação para medir o desempenho dos alunos após as
     atividades realizadas.

( 1 ) Não faz acompanhamento, ou seguidas vezes deixa de fazer. Não sabe se os planos de aulas contemplam a realidade e o universo específico dos alunos.
( 4 ) Garante que o plano seja feito de forma completa, contemplando a realidade do aluno, acompanhando se os recursos utilizados estão sendo eficazes para atingir o seu objetivo, e garantir o aprendizado do aluno. Além disso garante que o professor se atualize 
       com fatos e informações recentes, realizando uma adaptação constante das ativiades com os alunos de acordo com as situações novas que surgem.
( 3 ) Garante que o plano seja feito de forma completa, contemplando a realidade do aluno, acompanhando se os recursos utilizados estão sendo eficazes para atingir o seu objetivo, e garantir o aprendizado do aluno. 
( 2 ) Permite que o plano seja feito de forma superficial, apresentando algumas imperfeições de natureza adaptativa à realidade do aluno sendo necessário fazer algumas alterações.
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