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Critérios e instrumentos de avaliação  

no âmbito da modalidade Ensino à Distância (E@D) 
2º e 3º CICLOS – 2020/2021 

 
 

Conhecimentos e capacidades 
Áreas de competências: A, B, C, D, H, I e J 

 

Domínios/Valoração 

 
Instrumentos de Avaliação 

 

 
Oralidade - 10% 
 
 
Conhecimento – 60% 
 
 
Fichas Temáticas / Trabalhos – 10% 

 

Uma exposição oral, pelo menos (em sessão 
síncrona, com câmara ligada e com a duração de 
3 minutos); 
Participação nas sessões síncronas. 
 
Uma questão aula, pelo menos - sessão síncrona 
(com turma dividida para que se possam 
visualizar todos os alunos). 
 
Um exercício, oral ou escrito, de avaliação 
sumativa, pelo menos, em sessão síncrona (com 
turma dividida para que se possam visualizar 
todos os alunos). 
 

Atitudes                                          
Áreas de competências: E, F, G 
                                                         20% 
 

Registos de observação/constatação 
(Respeito; responsabilidade; persistência, 
progresso e autonomia).  

 
 

Nota: A partir do momento em que o(s) aluno(s) não possa(m) comparecer às aulas, 

deverão participar através do Google Classroom, pelo menos com a partilha de 

materiais por parte do professor. Se possível, deverá(ão) participar nas aulas via 

Google Meet. 
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PERFIS DE DESEMPENHO 

(90 a 100 %) O aluno: 

- realizou todas as tarefas  propostas  semanalmente,  com rigor , qualidade relevante e 
cuidado na apresentação ; 
- cumpriu sempre os prazos de entrega; 
- usou  sempre  o  feedback  dado  pelo  professor  para melhorar/manter a qualidade do 
seu trabalho; 
- deu o seu contributo, nas aulas síncronas, evidenciando elevada qualidade. 
 

(70 a 89 %) O aluno: 

- realizou muitas vezes as tarefas propostas semanalmente, com rigor e cuidado na 
apresentação; 
- cumpriu sempre os prazos de entrega; 
- usou muitas vezes o feedback dado pelo professor para melhorar a qualidade do seu 
trabalho; 
- deu o seu contributo, nas aulas síncronas, evidenciando qualidade. 
 

(50 a 69 %) O aluno: 

- realizou algumas vezes as tarefas propostas semanalmente, embora nem sempre tenha 

revelado rigor e/ou cuidado na apresentação ; 

-  nem sempre cumpriu os prazos de entrega; 

- usou algumas vezes o feedback dado pelo professor para melhorar a qualidade do seu 

trabalho; 

- deu o seu contributo, nas aulas síncronas, evidenciando alguma qualidade. 
 

(20 a 49 %) O aluno: 

- realizou poucas vezes as tarefas propostas semanalmente, e nem sempre revelou rigor 

e/ou cuidado na apresentação ; 

- raramente cumpriu os prazos de entrega;  

- não usou o feedback dado pelo professor para melhorar a qualidade do seu trabalho; 

- não participou, ativamente, nas aulas síncronas. 

 

(0 a 19 %) O aluno: 

- não  realizou as  tarefas  propostas  semanalmente ou as poucas que realizou não 

revelaram rigor nem cuidado na apresentação ; 

- nunca cumpriu os prazos de entrega; 

- não usou o feedback dado pelo professor para melhorar a qualidade do seu trabalho; 

- não participou nas aulas síncronas. 

N.B. muitas vezes – realizou entre 70% e 89% das vezes // algumas vezes – realizou entre 50% e 69%         

         poucas vezes – realizou entre 30% e 50% 

Grupo de Matemática, outubro de 2020 


