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Avaliador:  

Avaliados: 

Componente curricular: 

Conteúdo avaliado: 

Critérios Gradação 

1.5 2.5 3.5 5 

Planejamento 
e pesquisa 
(Peso 1) 

O aluno não seguiu o 
planejamento 

proposto e nem fez a 
pesquisa da forma 

esperada.  

O aluno seguiu 
parcialmente o 

planejamento e fez uma 
pesquisa superficial.  

O aluno seguiu a maior 
parte do planejamento 
e fez uma boa pesquisa.   
O aluno seguiu todo o 

planejamento proposto 
e fez uma excelente 

pesquisa.   
 

O aluno seguiu 
parcialmente o 

planejamento e fez 
uma pesquisa 

superficial.  
O aluno seguiu a maior 
parte do planejamento 
e fez uma boa pesquisa.   
O aluno seguiu todo o 

planejamento proposto 
e fez uma excelente 

pesquisa.   

O aluno seguiu 
parcialmente o 

planejamento e fez 
uma pesquisa 

superficial.  
O aluno seguiu a 
maior parte do 

planejamento e fez 
uma boa pesquisa.   

O aluno seguiu todo o 
planejamento 

proposto e fez uma 
excelente pesquisa.   

Participação  
(Peso 1) 

O aluno não 
participou da 
execução do 

trabalho.  

O aluno participou 
apenas quando 

incentivado pelo colega 
ou pelo professor.  

O aluno participou a 
maior parte do tempo, 

se distraindo em alguns 
momentos, mas 

retomando o trabalho 
quando avisado.  

O aluno participou 
ativamente sem 

precisar ser avisado 
pelo colega ou o 

professor.  
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Domínio dos conteúdos  
(Peso 2) 

O aluno não 
apresentou domínio 

dos conteúdos.  

O aluno apresentou 
domínio parcial dos 

conteúdos.  

O aluno apresentou 
domínio dos conteúdos.  

O aluno apresentou 
domínio dos 

conteúdos e trouxe 
informações de 

interesse à disciplina, 
relacionando 

diferentes conteúdos.  

Modelo produzido 
(Se a atividade prever) 
(Peso 2) 

O modelo não se 
relaciona com os 

conteúdos 
apresentados.  

O modelo traz algumas 
relações com os 
conteúdos, mas 

apresenta conceitos 
imprecisos. 

O modelo relaciona-se 
com grande parte dos 

conteúdos.  

O modelo produzido 
exemplifica todos os 

conteúdos 
apresentados.  

Qualidade dos arquivos 
(foto ou vídeo) 
(Peso 1) 

Os arquivos não 
apresentam 
qualidade de 

imagem e escrita e 
as informações estão 

confusas.   

Os arquivos apresentam 
pouca qualidade e as 

informações estão 
parcialmente 

desenvolvidas.  

A maioria dos arquivos 
apresenta qualidade e 

as informações 
aparentam 

organização. 

Todos os arquivos 
apresentam qualidade 
de imagem e escrita e 
as informações estão 

muito bem 
organizadas 
(coerência). 

Fontes de pesquisa 
(Peso 1) 

O aluno deixou de 
apresentar as fontes 

de pesquisa.  

O aluno apresentou 
fontes de pesquisa 

pouco confiávies e sem 
critérios, trazendo 
informações rasas.  

O aluno apresentou 
algumas fontes 

confiáveis indicadas em 
sala de aula, trazendo 
poucas informações 
que baseiam a sua 

pesquisa.  

O aluno apresentou 
todas as fontes 

confiáveis indicadas 
em sala de aula, 

trazendo diferentes 
informações que 

baseiam a sua 
pesquisa.  

 


