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ESJR - uma escola presente a pensar no futuro! 
Escola com Contrato de autonomia  

DIA ESJR 
PRÉMIO  

ANO/TURMA  
 
 

ITENS DESCRITORES DE ORIENTAÇÃO PI 
       

Comparência dos EE quando 
convocados 

100% nunca 
compareceram 

Apenas 25% 
compareceram 

Apenas 50% 
compareceram 

75% dos EE 
compareceram 

100% dos EE 
compareceram  

-16 -8 0 +8 +16 

       

Presença dos EE nas reuniões 
100% de 

ausências 
Presença de 
apenas 25% 

Metade dos EE 
comparece 

Presença de 
75% 

Todos os EE 
comparecem  

-16 -8 0 +8 +16 

       

Responsabilidade dos alunos 
na entrega de documentação 

100% de 
incumprimento 

Apenas 25% 
cumprem 

Apenas metade 
cumpre 

75% entregam a 
documentação 

Todos cumprem 
 

-16 -8 0 +8 +16 

       
Papel do Delegado e do 
Subdelegado na representação 
da Turma 

Considerar a atuação enquanto representantes da turma 
 

-16 a +16 (não observado corresponde à atribuição de 0 pontos) 

       
Participação dos alunos em 
atividades extracurriculares 

Ter em atenção a participação em clubes, Desporto Escolar, biblioteca e atividades/eventos  
-16 a +16 (não observado corresponde à atribuição de 0 pontos) 

       
Envolvimento de todos na 
resolução de problemas da 
turma 

Atribuição tendo em conta a colaboração de todos para a resolução de situações  
-16 a +16 (não observado corresponde à atribuição de 0 pontos) 

       
Demonstração de atitudes de 
cidadania 

Atribuição tendo em atenção atos que demonstrem princípios de valor e cidadania  
-16 a +16 (não observado corresponde à atribuição de 0 pontos) 

       

Opinião dos membros do 
Conselho de Turma 

A opinião do CT deve ter em consideração outros elementos não valorizados nos restantes 
itens 

 

-16 a +16 (não observado corresponde à atribuição de 0 pontos) 

 

Média aritmética (arredondada às unidades)  

 

Observações:  

  

  

  
 

Notas: 
 

PI  Pontuação por item 
 

Este documento é de preenchimento obrigatório durante a 
reunião de avaliação do 3.º período, sendo o procedimento 
registado na respetiva ata. 

 Vila do Conde, ___ de ____________ de 201__ 

 O(A) Diretor(a) de Turma, __________________________ 


