O Que Aconteceu com Robin? Avaliação da Apresentação
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Conteúdo e
Entendimento

• Coleta, organiza e
interpreta informação
precisamente e
atenciosamente.
• Entende e é capaz
de articular
claramente várias
causas de feridas em
animais selvagens.
• Entende e é capaz
de articular
claramente várias
medidas de
prevenção contra
feridas em animais
selvagens.
• Mostra profundo
conhecimento sobre
feridas em pássaros.

• Coleta, organiza e
interpreta informação
precisamente.
• Entende e é capaz
de articular
claramente algumas
causas de feridas em
animais selvagens.
• Entende e é capaz
de articular algumas
medidas de
prevenção contra
feridas em animais
selvagens.
• Mostra
conhecimento geral
sobre feridas em
pássaros.

• Coleta, organiza e
interpreta informação
com alguns erros na
apresentação.
• Entende e é capaz
de articular uma ou
duas causas de
feridas em animais
selvagens.
• Entende e é capaz
de articular uma ou
duas medidas de
prevenção contra
feridas em animais
selvagens.
• Mostra algum
conhecimento sobre
feridas em pássaros.

• Coleta informação
mas não a organiza
ou interpreta de
maneira clara.
• Não entende ou não
é capaz de articular
nenhuma causa de
feridas em animais
selvagens.
• Não entende ou não
é capaz de articular
medidas de
prevenção contra
feridas em animais
selvagens.
• Mostra
conhecimento mínimo
sobre feridas em
pássaros.
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Apresentação

• Explica os
resultados da coleta
de informação com
conhecimento e
desenvoltura, oferece
interpretações
razoáveis e precisas
e suas implicações.
• Cria representação
visual da informação
–gráfico, quadro ou
tabela, precisa e
apropriada.
• Apresenta de
maneira
extremamente clara,
enfocada e bem
adaptada para o
público e o propósito.
• Inclui idéias
principais que
prendem a atenção
do público de
maneira significativa
e são desenvolvidas
com detalhes de
apoio fortes e
atrativos.
• Esclarece
comentários de um
público envolvido e
entusiasta.

• Explica os
resultados da coleta
de informação com
conhecimento e
oferece
interpretações
razoáveis e suas
implicações.
• Cria representação
visual da informação
–gráfico, quadro ou
tabela apropriada.
• Apresenta de
maneira geralmente
clara, enfocada e
adaptada para o
público e o propósito.
• Inclui idéias
principais que
prendem a atenção
do público e são
desenvolvidas com
detalhes de apoio
claros.
• Esclarece alguns
comentários de um
público envolvido.

• Explica os
resultados da coleta
de informação com
conhecimento básico,
mas oferece pouca
interpretação.
• Cria representação
visual da informação
–gráfico, quadro ou
tabela.
• Apresenta de
maneira pouco clara,
que necessita
enfoque ou poderia
estar mais bem
adaptada para o
público e o propósito.
• Inclui idéias
principais que não
são desenvolvidas
claramente por
detalhes de apoio.
• Esclarece muito
poucos comentários
de um público que
parece não estar
envolvido.

• Não explica os
resultados da coleta
de informação ou não
oferece uma análise
clara.
• Cria uma
apresentação visual –
gráfico, quadro ou
tabela, incompleta.
• Não apresenta de
maneira clara.
• Inclui idéias
principais que não
são desenvolvidas
claramente ou não
tem detalhes de
apoio.
• Não esclarece os
comentários do
público.

Organização
e
Convenções

• Organiza a
apresentação de
maneira que melhora
e desenvolve
fortemente as idéias
principais.
• Apresenta a
informação em
ordem, usando uma
estrutura definida que
apóia o entendimento
do público e anima o
envolvimento.
• Usa uma introdução
forte e criativa que
traz o público para
dentro do tópico e
cria um desejo de
ouvir mais.
• Mostra evidência de
que os detalhes são
cuidadosamente
selecionados e
estrategicamente
colocados para ter
um impacto ideal.
• Combina a
estrutura com o
conteúdo e o
propósito da
apresentação
efetivamente.
• Não inclui erros.

• Organiza a
apresentação de
maneira que melhora
e desenvolve
consistentemente as
idéias principais.
• Apresenta a
informação em
ordem, usando uma
estrutura que apóia o
entendimento do
público e anima
algum envolvimento.
• Usa uma introdução
que traz o público
para dentro do tópico.
• Mostra evidência de
que os detalhes são
selecionados para ter
um impacto ideal.
• Combina a
estrutura com o
conteúdo e o
propósito da
apresentação.
• Inclui um ou dois
erros que não
prejudicam a
apresentação.

• Organiza a
apresentação de
maneira que melhora
um pouco as idéias
principais.
• Apresenta alguma
parte da informação
fora de ordem ou não
anima o envolvimento
do público.
• Usa uma introdução
que não traz o
público para dentro
do tópico ou não cria
um desejo de ouvir
mais.
• Mostra evidência de
que faltam alguns
detalhes, ou se estão
presentes, estão fora
de lugar.
• Combina a estrutura
com o conteúdo e o
propósito da
apresentação
algumas vezes.
• Inclui alguns erros
que às vezes
prejudicam a
apresentação.

• Organiza a
apresentação de
maneira que não
melhora as idéias
principais.
• Apresenta a
informação fora de
ordem fazendo a
apresentação
desinteressante.
• Não usa uma
introdução.
• Mostra evidência de
que faltam detalhes.
• Não combina a
estrutura com o
conteúdo e propósito
da apresentação.
• Inclui muitos erros
que fazem a
apresentação difícil
de entender.

