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 DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS ATITUDES E VALORES 
 

Socioafetivo - 15% Nível  

Cumprimento 

de regras 

5% 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar oportuna e ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

5 

-Ser sempre pontual. 
-Entrar sempre de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar sempre as regras da sala de aula. 
-Colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Usar adequadamente as regras de comunicação. 

4 

-Ser pontual, mas às vezes atrasar-se. 
-Entrar normalmente de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Respeitar as regras da sala de aula. 
-Nem sempre colaborar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre usar adequadamente as regras de comunicação. 

3 

-Raramente ser pontual. 
-Nem sempre entrar de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Nem sempre respeitar as regras da sala de aula. 
-Raramente colaborar nas atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre usar adequadamente as regras de comunicação. 

2 

-Não ser pontual. 
-Não entrar de forma ordeira e disciplinada na sala de aula. 
-Não respeitar as regras da sala de aula. 
-Não colaborar nas atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Não usar adequadamente as regras de comunicação. 

1 

Empenho 

5% 

-Executar com muito interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (auto-regulação). 

5 

-Executar com interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar ativamente em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Terminar sempre as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser autónomo na gestão do processo de aprendizagem (auto-regulação). 

4 

-Executar com algum interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser pouco autónomo na gestão do processo de aprendizagem (auto-regulação). 

3 

-Executar com pouco interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Não Participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada. 
-Nem sempre terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Ser pouco autónomo na gestão do processo de aprendizagem (auto-regulação). 

2 

-Não executar com interesse e empenho todas as tarefas propostas na sala de aula. 
-Não participar em todas as atividades da aula de forma ordenada e adequada 
-Não terminar as tarefas dentro do tempo estipulado.  
-Não ser autónomo na gestão do meu processo de aprendizagem (auto-regulação). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho 

-Realizar os trabalhos de casa.  

-Realizar, por iniciativa própria, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, 

sínteses…) 

-Cumprir sempre as tarefas da aula. 

-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

5 

-Realizar os trabalhos de casa.  

-Realizar, quando solicitado, trabalhos complementares para aprofundar os conteúdos da aula (pesquisas, resumos, sínteses…) 
4 
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pessoal 

5% 

-Cumprir sempre as tarefas da aula. 

-Apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros.  
-Organizar cuidadosamente todos os materiais de estudo, mantendo-os sempre atualizados e em boas condições (caderno diário, 
caderno de exercícios…) 
-Ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

-Nem sempre realizar os trabalhos de casa. 

-Nem sempre cumprir as tarefas da aula. 

-Nem sempre apresentar diariamente o material necessário: caderno, manual e/ou outros. 

-Nem sempre organizar todos os materiais de estudo e nem sempre os mantenho atualizados e em boas condições (caderno 
diário, caderno de exercícios…) 
-Nem sempre ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Nem sempre cooperar adequadamente em trabalhos de pares/grupo. 

 
 
 

3 

-Raramente ou nunca realizar os trabalhos de casa. 

-Raramente ou nunca cumprir as tarefas da aula.  

-Raramente apresentar o material necessário nas aulas: caderno, manual e/ou outros. 

-Não organizar os materiais de estudo, e não os mantenho atualizados e em boas condições (caderno diário, caderno de 

exercícios…) 

-Não ser autónomo enquanto realizo as tarefas propostas. 

-Não cooperar em trabalhos de pares/grupo. 

1-2 

TOTAL: máximo 15 pontos  
 


