
Critérios de avaliação 3º Período - 2019/2020         

Domínio Cognitivo 

Cumprimento de Tarefas/Trabalhos 

Ponderação  

Níveis de desempenho  1º ciclo 

e alunos 

s/síncronas 

2º /3º 

ciclos 

0 0 O aluno não entregou nenhumas tarefas. 

10 10 O aluno não entregou as tarefas/trabalhos propostos, 6 vezes a 9 vezes, por período    

20 15 O aluno não entregou as tarefas/trabalhos propostos, 5 vezes, por período   

30 20 O aluno não entregou as tarefas/trabalhos propostos, 3 ou 4 vezes, por período 

40 25 O aluno não entregou as tarefas/trabalhos propostos, 1 ou 2 vezes, por período 

50 30 O aluno entregou sempre as tarefas/trabalhos propostos, no período. 

Participação nas sessões síncronas 1) 

Ponderação Níveis de desempenho 

0 O aluno nunca participa ou recusa-se a participar ativa/oralmente nas sessões. 

5 O aluno raramente participa ativa/oralmente nas sessões. 

10 O aluno pontualmente participa ativa/oralmente nas sessões. 

15 O aluno regularmente participa ativa/oralmente nas sessões. 

20 O aluno participa sempre ativa/oralmente nas sessões. 

Domínio Socioafetivo 

Cuidado na apresentação e realização das tarefas 

Ponderação   

Níveis de desempenho 1º ciclo  

e alunos s/ 

síncronas 

2º e 3º 

ciclos 



 

1) Não se aplica aos alunos do 1º ciclo nem aos alunos de 2º e 3º ciclo que não assistem às sessões síncronas. 
 
A avaliação do 3º período terá apenas um peso de 20% na avaliação final.  
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0 0 O aluno nunca realizou/apresentou as tarefas/trabalhos com a devida adequação e cuidado. 

5 3 O aluno raramente realizou/apresentou as tarefas/trabalhos com a devida adequação e cuidado. 

10 7 O aluno geralmente realizou/apresentou as tarefas/trabalhos com a devida adequação e cuidado. 

20 10 O aluno realizou/apresentou quase sempre as tarefas/trabalhos com a devida adequação e cuidado. 

30 15 O aluno realizou/apresentou sempre as tarefas/trabalhos com a devida adequação e cuidado. 

Cumprimento dos prazos para entrega das tarefas/trabalhos 

Ponderação Níveis de desempenho 

0 O aluno nunca cumpriu os prazos estipulados. 

5 O aluno não cumpriu os prazos estipulados 7 a 9 vezes, por período. 

10 O aluno não cumpriu os prazos estipulados 4 a 6 vezes, por período. 

15 O aluno não cumpriu os prazos estipulados 1 a 3 vezes, por período. 

20 O aluno cumpriu sempre os prazos estipulados, por período. 

Comportamento (respeito pelas regras de funcionamento das sessões síncronas) 1) 

Ponderação Níveis de desempenho 

0 O aluno nunca respeita as regras de bom funcionamento das sessões síncronas. 

5 O aluno raramente respeita as regras de bom funcionamento das sessões síncronas. 

10 O aluno geralmente respeita as regras de bom funcionamento das sessões síncronas. 

15 O aluno respeita sempre as regras de bom funcionamento das sessões síncronas. 


