
 

 

Critérios qualitativos para a Nota de Participação 

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9ºano) e Ensino Médio  

 

 

(3,0) Tarefas  

 Fazer e apresentar todas as tarefas propostas, estabelecendo e revendo 

critérios estudados, analisando alternativas, pronunciando resultados, 

tendo em vista o alcance dos objetivos definidos, ampliando a rotina de 

estudos.  

 Acompanhar, ter coerência de respostas, fazer leitura e correção das 

tarefas em paralelo a explicação do professor.   

 É imprescindível fazer a entrega de trabalhos no horário e na data prevista 

pelo professor. O aluno que não entregar no prazo ficará sujeito ao 

desconto da nota final. Ainda, diante do atraso, o trabalho apenas será 

recebido no prazo de até 24h da data prevista.  

 

(3,0) Atividades realizadas em sala de aula   

 Ter e apresentar o material próprio e completo da disciplina (incluindo 

apostila e todos outros solicitados), identificando aspectos a serem 

aprofundados e aperfeiçoados na própria prática.  

 Fazer todas  as atividades na apostila, caderno ou lista de exercícios, 

escrevendo, anotando, organizando ideias, construindo e reconstruindo 

conhecimento.  

 Corrigir os exercícios propostos em aula, favorecendo o desenvolvimento 

da autonomia, apropriando-se do conteúdo de maneira própria.  

 Demonstrar esforço, sanar dúvidas e fazer questionamentos relacionados 

ao conteúdo proposto, contribuindo para construção de respostas aos 

desafios da prática cotidiana. 

 

 (3,0) Atitudes Comportamentais  

 Estar atento a explicação e as atividades propostas, favorecendo a 

construção de habilidades para compreensão da prática e modo de 

pensar.   



 

 

 Manter a disciplina em sala de aula evitando conversas paralelas e outras 

atitudes que interferem no bom andamento da aula, construindo uma 

realidade educacional favorável ao aprendizado de todos.  

 Saber incluir e participar de atividades em grupo, cada qual com a função 

que lhe cabe e colaborando mutuamente para que os objetivos comuns 

sejam alcançados, propondo ações conjuntas.  

 Respeitar colegas e demais pessoas com as quais convive no ambiente 

escolar, aceitando a pessoa de cada um, com suas características, 

necessidades, expectativas, com seu jeito de ser pessoa em suas 

diferenças, ampliando as possibilidades de convívio.  

 Não fazer uso  do celular e outros eletrônicos para qualquer finalidade 

sem autorização do professor.  

 Cumprir as normas do regimento escolar.  

 

 

(1,0) Assiduidade / Uniforme / Pontualidade / Participação nos eventos do 

Colégio 

 - Participar com assiduidade nas aulas de recuperação quando convocado 

(conforme rendimento escolar abaixo da média).  

- Vir uniformizado, chegar e estar presente no horário definido da aula sem 

atrasos e evitar faltas sem justificativa.  

- Quando selecionado ou por livre vontade optar por participar de apresentações 

nos eventos do Colégio, assumir o compromisso de se fazer presente 

prontamente, em ensaios, encontros e no dia da apresentação.  

 

 

OBS.: Nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental Anos Finais os 

critérios avaliados serão: uniforme adequado, disposição e receptividade à aula 

proposta, frequência nas aulas e participação nos eventos.  

 

 


