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Critérios 
Muito Bom 

90%-100% 

Bom 

70%-89% 

Suficiente 

50%-69% 

Insuficiente 

0%-49% 
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 Conhece, compreende e aplica os 

conhecimentos, técnicas, conceitos e 
relaciona-os com muita segurança. 
 
Demonstra constantemente 
responsabilidade no cumprimento das 
tarefas propostas. 
 

Conhece, compreende e aplica os 
conhecimentos, técnicas, conceitos e 
relaciona-os com segurança. 
 
 
Demonstra muita responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas. 
 

Conhece, compreende e aplica os 
conhecimentos, técnicas, conceitos e 
relaciona-os com alguma  segurança. 
 
Demonstra responsabilidade no 
cumprimento das tarefas propostas. 
 

Revela dificuldade e insegurança no 
conhecimento, na compreensão e 
aplicação dos conhecimentos, 
técnicas e conceitos. 
 
Demonstra pouca responsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas. 
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 Comunica com muita eficiência e 
correção linguística/científica 
utilizando a linguagem  de forma clara 
e organizada. 
 
Mantém constantemente uma relação 
interpessoal muito adequada nos 
diferentes contextos. 

Comunica com eficiência e correção 
linguística/científica utilizando a 
linguagem  de forma clara e 
organizada.  
 
 
Mantém uma relação interpessoal 
muito adequada nos diferentes 
contextos. 

Comunica com alguma eficiência 
linguística/científica utilizando a 
linguagem  de forma clara e 
organizada. 
 
 
Mantém uma relação interpessoal 
adequada nos diferentes contextos. 

Comunica com pouca eficiência e 
correção linguística/ científica. 
 
 
Mantém uma relação interpessoal 
pouco adequada nos diferentes 
contextos. 
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Demonstra capacidade crítica e 
reflexiva: seleciona facilmente 
estratégias de resolução de 
problemas e mobiliza adequadamente 
os dados e/ou saberes, verificando 
sempre os resultados. 
 
Demonstra total autonomia, 
empenho, espírito de iniciativa, 
perseverança e adequa 
comportamentos. 
 

Demonstra capacidade crítica e 
reflexiva: seleciona  estratégias de 
resolução de problemas e mobiliza 
adequadamente os dados e/ou 
saberes, verificando frequentemente  
os resultados. 
 
Demonstra muita autonomia, 
empenho, espírito de iniciativa, 
perseverança e adequa 
comportamentos. 
 

Demonstra alguma capacidade crítica 
e reflexiva, seleciona ocasionalmente 
estratégias de resolução de 
problemas e mobiliza por vezes os 
dados e/ou saberes, mas nem 
sempre verifica os resultados. 
 
Demonstra autonomia, empenho, 
espírito de iniciativa, perseverança e 
adequa comportamentos. 
 

Demonstra pouca capacidade crítica 
e reflexiva: nem sempre seleciona 
estratégias de resolução de 
problemas,, nem  mobiliza os dados 
e/ou saberes e raramente verifica  os 
resultados. 
 
Demonstra pouca autonomia, 
empenho, espírito de iniciativa, 
perseverança e adequa 
comportamentos com dificuldade. 
 

 

 


