CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ANEXO

RUBRICA DE CLASSIFICAÇÃO

Sessões síncronas/sala
de aula

5
O aluno:
 teve uma participação pertinente e
adequada;
 comunicou de forma correta e
pertinente face às solicitações e
contexto;
 demonstrou aprendizagens
realizadas nas sessões assíncronas
e trabalho autónomo;
 demonstrou capacidade de resolver
as dificuldade e seguir sugestões.

trabalho autónomo



Tarefas propostas
(evidências)

Produtos final

Participação nas atividades
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apresentou evidências de ter
conhecimento das tarefas
propostas;
recorreu a estratégias adequadas à
resolução das tarefas;
solicitou ajuda/apoio para a
resolução de problemas
demonstrados ;
desenvolveu as tarefas propostas
demonstrado autonomia e domínio
das tecnologias propostas;
demonstrou capacidade de
organização, respeitando todas as
indicações.



realizou todas as tarefas;
demonstrou capacidade de
integração de conhecimentos na
resolução das tarefas;
utilizou linguagem e forma
adequadas ao solicitado;
conseguiu transmitir a informação
solicitada de forma correta,
pertinente e adequada.













teve uma participação pertinente e
mas, pontualmente pouco
adequada;
comunicou de forma nem sempre
correta mas pertinente face às
solicitações e contexto;
demonstrou aprendizagens
realizadas nas sessões assíncronas
e trabalho autónomo;
demonstrou capacidade de resolver
as dificuldade e seguir sugestões.
apresentou evidências de ter
conhecimento das tarefas
propostas;
recorreu a estratégias adequadas à
resolução das tarefas;
solicitou ajuda/apoio para a
resolução de problemas
demonstrados ;
desenvolveu as tarefas propostas
demonstrado progressivamente
autonomia e domínio das
tecnologias propostas;
demonstrou capacidade de
organização mas nem sempre
respeitou todas as indicações.
realizou a maioria das tarefas;
demonstrou alguma capacidade de
integração de conhecimentos na
resolução das tarefas;
utilizou, no geral, linguagem e forma
adequadas ao solicitado ;
conseguiu transmitir a informação
solicitada de forma pertinente e
adequada, por vezes com
incorreções.
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teve uma participação pertinente
com incorreções
comunicou de forma compreensível
face às solicitações e contexto;
demonstrou algumas aprendizagens
realizadas nas sessões assíncronas
e trabalho autónomo;
conseguiu resolver algumas
dificuldade e seguiu sugestões.

Esteve presente nas sessões
síncronas/aulas e/ou
 teve uma participação pouco
pertinente e/ou descontextualizada;
 não demonstrou ter realizado as
aprendizagens;
 não resolveu as suas dificuldades.

apresentou evidências de nem
sempre ter conhecimento das
tarefas propostas;
recorreu a estratégias adequadas à
resolução satisfatória de algumas
das tarefas;
nem sempre solicitou ajuda/apoio
para a resolução de problemas
demonstrados;
desenvolveu as tarefas propostas
mas demonstrou pouca autonomia e
domínio das tecnologias propostas;
demonstrou algumas dificuldades
organização e nem sempre
respeitou todas as indicações.
realizou, pelo menos metade das
tarefas;
demonstrou algumas dificuldades na
integração de conhecimentos na
resolução das tarefas;
utilizou, no geral, linguagem e forma
adequadas ao solicitado;
transmitiu a informação solicitada
com dificuldades mas de forma
compreensível.

Não apresenta evidências de realizar
trabalho autónomo ou:
 a seleção das estratégias para
resolução de problemas foi
desadequada;
 revelou dificuldades no domínio das
tecnologias propostas;
 revelou dificuldades de organização,
não respeitando as indicações.

Não apresenta produtos que evidenciem
a realização das tarefas ou:
 demonstra dificuldades na
integração de conhecimentos na
realização das tarefas;
 demonstra dificuldades na
adequação de linguagem e forma
face ao solicitado;
 a transmissão de informação foi
feita de forma pouco compreensível.

