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Lição:  

Nome:   

Data:    

Turma / Professor: 

 

Para alunos e professores avaliarem o trabalho juntos. 

 

Consideração com os outros 

4 Acima das Expectativas 

Eu demonstrei sensibilidade aos sentimentos e necessidades dos outros. Eu valorizei as opiniões dos outros e 
encorajei sua participação. 

3 Dentro das Expectativas 

Eu demonstrei e expressei sensibilidade aos sentimentos dos outros. Eu encorajei a participação dos outros. 

2 Quase atinge Expectativas 

Eu demonstrei interesse pelos sentimentos dos outros. 

1 Precisa melhorar 

Eu precisei ser lembrado várias vezes sobre ser sensível aos sentimentos e às opiniões dos outros. 

 

Cooperação/ Engajamento 

4 Acima das Expectativas 

Eu contribuí constantemente e ativamente com conhecimento, opiniões e habilidade sem ser motivado ou 
relembrado. 
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3 Dentro das Expectativas 

Eu contribuí com conhecimento, opiniões e habilidade sem ser motivado ou relembrado. 

2 Quase atinge Expectativas 

Eu contribuí trazendo informações ao grupo apenas ao ser ocasionalmente motivado ou relembrado. 

1 Precisa melhorar 

Eu contribuí com pouca informação. Eu me distraí do objetivo e foco do grupo.   

 

Esforço 

4 Acima das Expectativas 

Meu trabalho demonstra um nível elevado de contribuição e criatividade. Eu me engajei completamente nas 
atividades e minha dedicação máxima ficou evidente no trabalho final.  

3 Dentro das Expectativas 

Eu apresentei respostas inteligentes e criativas, e demonstrei um esforço focado durante todo o trabalho. 

2 Quase atinge Expectativas 

Eu demonstrei engajamento mínimo nas atividades e na conclusão do trabalho final. 

1 Precisa melhorar 

Eu raramente me engajei nas atividades ou em colaborar para a conclusão do trabalho final. 

 

Organização 

4 Acima das Expectativas 

Minhas ideias, pensamentos e informações são organizados em um formato coerente. 

3 Dentro das Expectativas 

Minhas ideias, pensamentos e informações são organizados em um formato coerente. 

2 Quase atinge Expectativas 

Meu trabalho demonstra um esforço de expressão de ideias, pensamentos e informações de maneira cuidadosa. 

1 Precisa melhorar 

Meu trabalho demonstra um esforço limitado na tentativa de expressar ideias, pensamentos e informações de 
maneira cuidadosa. 

 

Informação 
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4 Acima das Expectativas 

Eu demonstrei uma compreensão aprofundada do material. 

3 Dentro das Expectativas 

Eu demonstrei compreensão do material. 

2 Quase atinge Expectativas 

Eu demonstrei compreensão limitada do material. 

1 Precisa melhorar 

Eu demonstrei compreensão limitada a nula do material. 

 

Material de Apoio/Evidências 

4 Acima das Expectativas 

Eu utilizei evidências relevantes do material de apoio com precisão e habilidade. 

3 Dentro das Expectativas 

Eu utilizei evidências relevantes do material de apoio com precisão. 

2 Quase atinge Expectativas 

Eu utilizei material de apoio relevante em grande parte mas com precisão e evidências insuficientes. 

1 Precisa melhorar 

Eu não utilizei material de apoio relevante ou suficiente com precisão. 




