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CRITÉRIOS GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

Perfil de Aprendizagem 

Concretiza (sempre) Concretiza (Quase sempre) Em Concretização Não Concretiza (Quase nunca) Não Concretiza (Nunca) 
 

Uso do conhecimento 

Revela um excelente conhecimento 

dos conceitos/procedimentos 

trabalhados 

Revela um bom conhecimento dos 

conceitos/procedimentos 

trabalhados. 

Revela algum conhecimento dos 

conceitos/procedimentos 

trabalhados 

Raramente revela conhecimento dos 

conceitos/ procedimentos trabalhados. 

Não revela conhecimento dos 

conceitos/ procedimentos trabalhados. 

Resolução de Problemas 

Mobiliza competências muito 

eficazes na concretização das tarefas 

e na resolução de problemas. 

Mobiliza competências eficazes na 

concretização das tarefas e na 

resolução de problemas. 

Nem sempre mobiliza 

competências eficazes na 

concretização das tarefas, 

revelando alguma dificuldade em 

encontrar soluções na resolução 

de problemas. 

 

Raramente mobiliza competências 

eficazes na concretização das tarefas 

revelando dificuldade em encontrar 

soluções na resolução de problemas. 

Não mobiliza competências eficazes na 

concretização das tarefas revelando 

dificuldade em encontrar soluções na 

resolução de problemas. 

Comunicação 

Compreende e exprime com muita 

facilidade (oralmente e por escrito) 

ideias, raciocínios e procedimentos 

recorrendo a vocabulário específico 

da disciplina. 

Compreende e exprime com 

facilidade (oralmente e por 

escrito) ideias, raciocínios e 

procedimentos recorrendo a 

vocabulário específico da 

disciplina. 

Nem sempre compreende e 

exprime com facilidade 

(oralmente e por escrito) ideias, 

raciocínios e procedimentos 

recorrendo a vocabulário 

específico da disciplina. 

Compreende e exprime com dificuldade 

(oralmente e por escrito) ideias, 

raciocínios e procedimentos recorrendo 

a vocabulário específico da disciplina. 

Não compreende nem exprime 

(oralmente e por escrito) ideias, 

raciocínios e procedimentos recorrendo 

a vocabulário específico da disciplina. 

Interação 

Comparece sempre nas aulas 

síncronas com pontualidade. 

Comparece sempre nas aulas 

síncronas, mas nem sempre é 

pontual. 

Comparece nas aulas síncronas 

com frequência e/ou nem sempre 

é pontual. 

Raramente comparece nas aulas 

síncronas e/ou não é pontual 

Não comparece nas aulas síncronas 

Participa de forma ativa e 

dinâmica nas aulas síncronas 

Participa nas aulas síncronas Participa pontualmente nas aulas 

síncronas e/ou quando solicitado. 

Raramente participa nas aulas 

síncronas mesmo quando solicitado. 

Não participa nas aulas síncronas.   

Realiza todas as tarefas   Realiza quase todas tarefas Realiza a maioria das tarefas Raramente realiza as tarefas Não realiza as tarefas 

Cumpre sempre os prazos de 

entrega das tarefas. 

Cumpre quase sempre os prazos 

de entrega das tarefas. 

Cumpre os prazos de entrega das 

tarefas com frequência 

Nem sempre cumpre os prazos de 

entrega das tarefas. 

Não cumpre os prazos de entrega das 

tarefas. 

Revela autonomia OU Interage 

proactivamente (nos momentos 

assíncronos). 

Interage nos momentos 

assíncronos com regularidade 

Interage nos momentos 

assíncronos pontualmente E/OU 

quando solicitado. 

Raramente interage nos momentos 

assíncronos. 

Não interage nos momentos 

assíncronos. 

Cumpre sempre as regras de 

etiqueta em ambientes digitais e 

motiva os colegas a fazerem o 

mesmo. 

Cumpre sempre as regras de 

etiqueta em ambientes digitais. 

Cumpre quase sempre as regras 

de etiqueta em ambientes digitais. 

Raramente cumpre as regras de etiqueta 

em ambientes digitais. 

Não cumpre as regras de etiqueta em 

ambientes digitais. 

 


