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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA “Comportamento” 

 
Tipificação do Comportamento Global do aluno  
 
Com vista à uniformização de práticas e evitar situações de discrepância entre alunos, em relação à caracterização 
do Comportamento Global do Aluno, o Conselho de Turma deve atribuir, por consenso ou maioria, um valor entre 1 
e 5 para cada um dos parâmetros da tabela seguinte. Este procedimento visa não só identificar/controlar os alunos 
mais indisciplinadas, mas também distinguir os que constituem os melhores exemplos.  
 
A menção qualitativa a registar na pauta resultará da média dos resultados / valores obtidos em cada disciplina de 
acordo com a seguinte escala:  
 

- até 10 pontos – Muito insuficiente;  

- 11 a 17 pontos - Insuficiente;  

- 18 a 24 pontos - Suficiente;  

- 25 a 31 pontos - Bom;  

- 32 a 35 pontos - Muito Bom.  

 
 

Parâmetros  Muito 
Insuficiente 
(1 ponto)  

Insuficiente 
(2 pontos)  

Suficiente  
(3 pontos)  

Bom  
(4 pontos)  

Muito Bom  
(5 pontos)  

I. Cumprimento 
das regras 
estabelecidas  

Nunca cumpre 
as regras  

Raramente 
cumpre as 
regras  

Cumpre as 
regras 
regularmente  

Cumpre as 
regras  

Cumpre as regras 
de forma exemplar  

II. Entradas e 
saídas das aulas  

Entra e sai da 
sala de forma 
desordenada  

Nem sempre 
entra e sai de 
forma ordenada  

Quase sempre 
entra e sai de 
forma ordenada  

Entra e sai de 
forma ordenada  

Entra e sai 
calmamente e de 
forma ordenada  

III. Saber estar 
na aula  

Levanta-se sem 
autorização; fala 
com os colegas 
do lado; está 
desatento/a  

Nem sempre 
está atento e 
colabora pouco 
nas tarefas  

Está 
normalmente 
atento e 
colabora nas 
tarefas  

Está atento, 
sentado 
corretamente, 
revelando 
empenho  

Está muito atento, 
sentados 
corretamente, 
revelando muito 
empenho  

IV. Relação 
entre colegas  

Revela uma 
relação muito 
turbulenta  

Nem sempre se 
relaciona bem 
uns com os 
outros  

Relaciona-se 
razoavelmente 
uns com os 
outros  

Tem uma boa 
relação entre si  

Revela uma 
excelente relação e 
camaradagem  

V. Relação com 
o Professor  

Não respeita os 
Professores, 
chegando a ser 
agressivo ou a 
usar vocabulário 
impróprio  

Nem sempre se 
relaciona bem 
com os 
Professores  

Relaciona-se 
razoavelmente 
com os 
Professores  

Tem uma boa 
relação com os 
Professores  

Estabelece uma 
excelente relação 
com os Professores  

VI.Organização  Não traz o 
material 
necessário e 
apresenta os 

Nem sempre 
tem o material 
necessário e é 
bastante 

Tem 
normalmente o 
material 
necessário à 

Tem sempre 
todo o material 
necessário à 
aula e é 

Revela uma 
excelente 
organização dos 
materiais e 
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cadernos diários 
desorganizados  

desorganizado  aula e tem vindo 
a melhorar a 
organização  

organizado  trabalhos  

VII. Resolução 
de conflitos  

Não respeita a 
opinião dos 
outros e não 
ajuda os colegas  

Revela alguma 
colaboração na 
resolução de 
conflitos  

Colabora na 
resolução de 
conflitos  

Colabora 
intensamente 
na resolução de 
problemas  

Manifesta um 
comportamento 
tolerante e 
construtivo  

 


