
 

 

Critérios de avaliação 2º período 

Neste2º período o conselho pedagógico teve de adaptar os critérios de avaliação, tendo 

decidido o seguinte: 

No 1º ciclo a avaliação do 1º período mantem-se mas será alterada se se verificar uma 

alteração significativa (quer positiva ou negativa). Será feita uma apreciação descritiva global. 

No 2º e 3º ciclos: 

• Conhecimentos e capacidades têm a ponderação de 40% 

• Atitudes e valores – Têm a ponderação de 60% 

Atitudes e valores 

Parâmetros  Indicadores   

Responsabilidade 
 
15% 

Responsabiliza-se perante as tarefas propostas R1 

Assume responsabilidades perante o grupo R2 

Traz o material necessário R3 

Cumpre os prazos estabelecidos R4 

Tem uma presença assídua R5 

Conduta pessoal  
 
15% 

Integra-se em grupos de trabalho e cumpre com as regras, 
neste contexto 

C1 

Procura gerir os conflitos revelando respeito pelos outros C2 

Respeita a opinião dos outros C3 

Respeita o material didático C4 

Cumpre com o Regulamento Interno C5 

Autonomia 
 
15% 

Executa as tarefas sem grande dependência A1 

Coloca questões e resolve problemas A2 

Propõe tarefas por sua iniciativa A3 

Organiza o material A4 

Cumpre o plano de trabalho A5 

 Intervém oportunamente A6 

Apresenta soluções alternativas A7 

Intervém de forma crítica, construtiva e fundamentada A8 

Revela flexibilidade na exploração de ideias A9 

Consciencializa-se das suas dificuldades e organiza o seu 
trabalho para as ultrapassar 

A10 

É capaz de refletir sobre o seu trabalho A11 

Participação 
 
15% 

 Participa oralmente de forma pertinente  P1 

Respeita as regras de participação oral P2 

É perseverante na realização das tarefas P3 

Leva as tarefas até ao fim P4 

Participa, ativamente, nas atividades P5 

Coopera com o professor e com os colegas P6 

Nota: Os indicadores deverão ser escolhidos de acordo com as especificidades das disciplinas, 

as tarefas desenvolvidas e as caraterísticas das turmas e dos alunos. 

Aprovado em conselho pedagógico de 4 de março de 2021 


