
 

 

 

Lista de Verificação de Tomada de Notas de Entrevista 

Baseada em Rotinas 
 

 

Anotador: ________________________________________ Itens corretos: _______ 
Pontuação _______ %: ______ 

Observador: _______________________________________ 

 
Pontuação 

+  Observado conforme descrito 

+ \ - Parcialmente observado 

- Não observado ou considerado incorreto 

 

Os entrevistadores Comentários 

1. Se um anotador dedicado for utilizado, 
discuta quanto o entrevistador principal quer 
ajuda com perguntas? 

  

2. Organizou as anotações por rotina, com um 
título claro para cada uma?. 

  

3. Anotou as preocupações e outras 
informações significativas (não detalhes)? 

  

4. Buscou cerca de 3 estrelas/asteriscos para 
a maioria das rotinas? 

  

5. Colocou as estrelas/asteriscos na margem 
esquerda? 

  

6. Verifique com o anotador dedicado, se 
estiver sendo utilizado, para garantir que ele 
ou ela anotou as preocupações? 

  

7. Anotador: fez perguntas de esclarecimento, 
para repetição ou informação adicional? 

  

8. Incluiu a classificação de 1 a 5 para cada 
rotina? 

  

9. Anotado: Solicita ao entrevistador principal 
que peça a avaliação, se necessário? 

  

10. Anotador: Ajudou o líder em caso de 
alguma dificuldade (por exemplo, tempo morto, 
a família não entende a pergunta, o líder não 
entende a resposta), mas permanecer dentro 
da função combinada? 

  

11. Anotador: Aproximou-se de um dos pais (a 
recapitulação ocorre apenas com as famílias, 

  



 

 

não com os professores) e recapitulou (ou 
seja, resumiu) as preocupações marcadas 
com estrela/asterisco? 

12. Recapitulou em 5-7 minutos, mencionando 
todas as preocupações e organizado por 
rotinas? 

  

13. Durante a recapitulação, verificou a 
compreensão dos pais, de vez em quando, 
mas não deduziu ou reforçou uma discussão 
adicional, a menos que fosse necessário para 
esclarecimento? 
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