Folha 1
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Curso: Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
Campus: Avançado Barracão
Componente Curricular: Física II

Docente: Mario Victor Vilas Boas

Turma: 2o ano

Ano:2017

Objetivos:

Instrumentos/
Períodos

Conteúdos

Critérios

Princípio de
i) compreensão do
Instrumento 1
Arquimedes (Empuxo) princípio de
prova
Arquimedes; ii)
Data: / /
interpretação dos
dados fornecidos pelo
problema; iii)
desenvolvimento
correto dos cálculos;
iv) utilização das
unidades de medidas
adequadas.

Códi
go

Conceitos
A

B

O estudante compreendeu O estudante não obteve
o princípio de
resultado satisfatório em
Arquimedes,
um dos três primeiros
demonstrando com
itens e/ou no item “iv”.
clareza nas respostas às
questões teóricas que
envolvem o conteúdo.
O estudante interpretou
corretamente os dados, o
que o possibilitou
desenvolver corretamente
ou de maneira parcial os
cálculos necessários.
O estudante utilizou as
unidades de medidas
adequadas.

C

D

O estudante não obteve
resultado satisfatório em
dois dos três primeiros
critérios e/ou no item
“iv”.

O estudante não obteve
resultado satisfatório em
nenhum dos critérios
elencados.

Instrum. Recup.
Paralela

Códigos: 1. Domínio de conteúdos 2. Desenvolvimento Pessoal 3. Ensino

Critérios: o quê? Como? Quando? Onde? Quanto?

Folha 2
Lei de Stevin;
i) Entrega do relatório
Instrumento 2
Vasos comunicantes. dentro do prazo
relatório
estabelecido; ii)
Data: / /
introdução, onde é
apresentado o resumo
teórico, deve estar de
acordo com o que foi
proposto na aula
prática; iii)
apresentação de todos
os itens solicitados
para compor o
relatório; iv) escrita
dentro da norma
padrão da língua
portuguesa; v)
resultados condizentes
com o esperado; vi)
referência bibliográfica
de acordo com resumo
teórico apresentado.

O estudante entregou o O estudante entregou o
relatório dentro do prazo relatório fora do prazo
estabelecido e apresentou estabelecido, mas obteve
os demais critérios com êxito nos demais
clareza e êxito.
critérios.
O estudante entregou o
relatório dentro do prazo
estabelecido e os demais
itens foram apresentados
de maneira parcialmente
satisfatória.

O estudante não entregou O estudante não entregou
o relatório dentro do
o relatório dentro do
prazo estabelecido, e
prazo estabelecido, e
além disso não
além disso não
contemplou dois dos
contemplou três dos
demais critérios.
demais critérios.
O estudante entregou o O estudante entregou o
relatório no prazo, mas relatório dentro do prazo
não contemplou três dos estabelecido, mas
demais critérios.
apresentou plágio do
resumo teórico.
O estudante entregou o
relatório dentro do prazo
estabelecido, mas não
contemplou
satisfatoriamente pelo
menos quatro dos demais
critérios.

Instrum. Recup.
Paralela
Instrumento 3
xxxxxxxxx
Data: / /
Instrum. Recup.
Paralela

1º Bimestre
Recuperação do 1º bimestre

Códigos: 1. Domínio de conteúdos 2. Desenvolvimento Pessoal 3. Ensino

Critérios: o quê? Como? Quando? Onde? Quanto?

