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ANEXO II - RUBRICAS 
As rubricas de avaliação têm por finalidade apoiar a avaliação das produções e desempenhos dos 

alunos e deverão incluir um conjunto de critérios, que traduzam o que é desejável que eles aprendam. Para 

cada critério são definidos níveis de desempenho, isto é, orientações para que os alunos possam regular e 

autorregular os seus progressos nas aprendizagens e obter feedback. 

Para tarefas com caráter transversal, tais como: Trabalho de Grupo, Apresentação Oral, Debate, 

Trabalho de Pesquisa, Trabalho do Aluno em Sala de Aula e Trabalho de Projeto, as rubricas devem ser 

gerais, aplicáveis a qualquer ano de escolaridade ou disciplina. Para tarefas mais especificas de cada área 

disciplinar, estas devem ser elaboradas pelos docentes dessa área. 

Rubricas De Avaliação Transversais às Várias Áreas Disciplinares (GERAIS) 
 Rubricas Critérios 

1 
Trabalho do Aluno em 

Sala de Aula 

Conhecimento Comunicação Participação Responsabilidade 

2 Trabalho de Pesquisa 

Conhecimento 

(Completude e 

Conteúdo) 

Comunicação 

(Rigor e 

Organização) 

Participação 

(Cooperação e 

Espírito Crítico) 

 

Responsabilidade 

3 Trabalho de Grupo 
Conhecimento 

(Apropriação) 

Comunicação 

(Correção) 

Participação 

(Relacionamento) 

Responsabilidade 

4 Trabalho de Projeto 

Conhecimento 

(Problematização 

e Aplicação) 

Comunicação 

(Criatividade e 

Apresentação) 

Participação 

(Intervenção e 

Cooperação) 

Responsabilidade 

(Postura e 

Autonomia) 

5 Apresentação oral 

Conhecimento 

(Conteúdo e 

Correção) 

Comunicação 

(Clareza e 

Postura) 

Participação  Responsabilidade 

6 Debate 
Conhecimento 

(Argumentação) 

Comunicação 

(Correção) 

Participação  Responsabilidade 

(Cooperação) 

 

Na coluna  mais à esquerda das tabelas que se seguem a ponderação (%) apresentada  é meramente 

indicativa devendo a mesma ser, casuisticamente,   discutida e  definida com a participação dos alunos.

bookmark://_Toc39650868/
bookmark://_Toc39650869/
bookmark://_Toc39650870/
bookmark://_Toc39650874/
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(1) Rubrica de Avaliação Geral- TRABALHO  DO ALUNO EM SALA DE AULA 

Critérios transversais e 

da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

25% 

 

- Realiza corretamente todas as 

tarefas. 

- Aplica de forma adequada os 

conhecimentos. 

- Realiza frequentemente e 

de forma correta todas as 

tarefas. 

- Aplica de forma 

adequada os 

conhecimentos. 

- Realiza corretamente a 

maioria das tarefas. 

- Aplica a maioria dos 

conhecimentos de forma 

adequada. 

- Realiza, por vezes, de 

forma correta as tarefas. 

- Aplica alguns 

conhecimentos de forma 

adequada. 

- Não realiza corretamente as 

tarefas. 

- Aplica de forma adequada os 

conhecimentos. 

 

Comunicação 

25% 

 

 

- Expressa-se sempre de forma 

adequada, utilizando linguagem 

específica da disciplina. 

- Expressa-se quase 

sempre de forma 

adequada, utilizando 

linguagem específica da 

disciplina. 

- Expressa-se algumas 

vezes de forma adequada, 

utilizando linguagem 

específica da disciplina. 

- Expressa-se poucas vezes 

forma adequada. 

- Não consegue expressar-se de 

forma adequada. 

 

 

Participação 

25% 

 

 

- Cumpre sempre as regras da 

comunicação oral. 

- Participa em todas as tarefas 

com elevado empenho e 

persistência. 

- Manifesta sempre espírito de 

iniciativa, participando de forma 

pertinente nas tarefas da aula. 

- Cumpre quase sempre as 

regras da comunicação 

oral. 

- Participa em todas as 

tarefas com empenho e 

persistência. 

- Manifesta quase sempre 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

- Cumpre muitas vezes as 

regras da comunicação 

oral. 

- Participa na maioria das 

tarefas com empenho e 

persistência. 

- Manifesta espírito de 

iniciativa, participando 

algumas vezes de forma 

- Cumpre algumas vezes as 

regras da comunicação oral. 

- Participa em algumas 

tarefas com pouco empenho 

e persistência. 

- Manifesta poucas vezes 

espírito de iniciativa e 

raramente participa nas 

tarefas da aula. 

- Cumpre poucas vezes as regras 

da comunicação oral. 

- Raramente participa nas 

tarefas propostas. 

- Não manifesta espírito de 

iniciativa. 
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 pertinente nas tarefas da 

aula. 

pertinente nas tarefas da 

aula. 

 

 

Responsabilidade 

25% 

 

 

- Cumpre sempre as regras de 

conduta da sala de aula. 

- Apresenta sempre o material 

necessário à disciplina. 

- É sempre pontual e assíduo. 

- Cumpre frequentemente 

as regras de conduta da 

sala de aula. 

- Apresenta quase sempre 

o material necessário à 

disciplina. 

- É pontual e assíduo, 

apresentando falhas muito 

pontuais. 

- Cumpre com algumas 

falhas as regras de conduta 

da sala de aula. 

- Apresenta na maioria das 

vezes o material 

necessário à disciplina. 

- É frequentemente 

pontual e assíduo. 

- Cumpre com algumas 

falhas as regras de conduta 

da sala de aula. 

- Apresenta por vezes o 

material necessário à 

disciplina. 

- Revela falhas ao nível da 

pontualidade e da 

assiduidade. 

- Revela muitas falhas no 

cumprimento das regras de 

conduta da sala de aula. 

- Raramente apresenta o 

material necessário à disciplina. 

- Revela muitas falhas ao nível 

da pontualidade e assiduidade. 

Voltar 
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(2) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE PESQUISA 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
40% 

 

 
 

Completude 
 

- Integra adequadamente 
todos os tópicos 
solicitados. 
- Inclui com pertinência 
tabelas, gráficos, 
imagens e as referências 
bibliográficas. 

- Integra adequadamente 
quase todos os tópicos 
solicitados. 
- Inclui com alguma 
pertinência tabelas, gráficos, 
imagens e as referências 
bibliográficas. 

- Integra a maioria dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui com algumas 
incorreções tabelas, gráficos, 
imagens e apresenta falhas 
pontuais nas referências 
bibliográficas. 

- Integra alguns dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui tabelas, gráficos, 
imagens com muitas 
incorreções e não apresenta 
referências bibliográficas. 

- Apresenta alguns tópicos 
aleatórios. 
- Inclui tabelas, gráficos e 
imagens descontextualizados. 

 
Conteúdo/Tema 
 

- Apresenta conteúdos 
relevantes e adequados 
ao tema proposto. 

- Apresenta conteúdos 
quase sempre relevantes e 
adequados ao tema 
proposto. 

- Apresenta conteúdos 
adequados ao tema proposto. 

- Apresenta alguns 
conteúdos adequados ao 
tema proposto. 

- Apresenta conteúdos pouco 
adequados ao tema proposto. 

 
Comunicação 

40% 
 

 
Rigor 

 
 

- Usa corretamente a 
língua e os conceitos, 
recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

- Usa a língua e os conceitos 
com pequenas falhas, 
recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

- Usa com alguma correção a 
língua e os conceitos, 
recorrendo, por vezes, a 
vocabulário diversificado. 

- Usa com pouca correção a 
língua e os conceitos, 
recorrendo a vocabulário 
restrito. 

- Revela falta de clareza na 
linguagem e usa vocabulário 
científico incorreto. 

 
 

Organização 

- Planifica 
adequadamente o 
trabalho e seleciona 
informação pertinente, 
utilizando várias fontes 
de informação. 

- Planifica adequadamente o 
trabalho, utilizando algumas 
fontes de informação. 

- Planifica o trabalho, 
utilizando algumas fontes de 
informação. 

- Planifica com muitas falhas 
o trabalho e não refere as 
fontes de informação 
utilizadas. 

- Não consegue planificar o 
trabalho nem utilizar fontes 
de informação. 

 
Participação 

10% 

 
Cooperação 

 
 

 - Partilha ideias e 
estratégias, 
cooperando com os 
seus pares. 

- Partilha ideias e 
estratégias, cooperando 
quase sempre com os 
seus pares. 

- Partilha algumas ideias e 
estratégias, cooperando 
algumas vezes com os seus 
pares. 

- Raramente partilha 
ideias e estratégias, 
revelando dificuldades na 
cooperação com os seus 
pares. 

- Não partilha ideias e 
estratégias. 

 
Espírito crítico 

 
 

- Manifesta espírito de 
iniciativa, participando 
de forma pertinente. 

- Manifesta espírito de 
iniciativa, participando 
quase sempre de forma 
pertinente. 

- Manifesta algum espírito 
de iniciativa, participando 
por vezes de forma 
pertinente. 

- Manifesta pouco espírito 
de iniciativa e uma 
participação 
desorganizada.  

- Raramente manifesta 
espírito de iniciativa, não 
participando nas tarefas. 
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Responsabilidade 

10% 

- Realiza todas as tarefas 
com empenho. 
- Cumpre os prazos e o 
guião estabelecido. 

- Realiza quase todas as 
tarefas com empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza a maioria das tarefas 
com empenho. 
- Cumpre  os prazos, mas 
revela dificuldades em 
adequar o trabalho ao guião 
estabelecido. 

- Realiza as tarefas com 
pouco empenho. 
- Apresenta falhas no 
cumprimento dos prazos e 
do guião estabelecido. 

- Não realiza as tarefas com 
empenho. 
- Não cumpre os prazos nem o 
guião estabelecido. 

Voltar 
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(3) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE GRUPO 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 
Conhecimento 
25% 
 

 
 

Apropriação 
 

- Domina plenamente o 
tema, distinguindo o 
essencial do acessório. 

- Domina o tema, 
distinguindo, na maioria 
das vezes, o essencial do 
acessório. 

- Domina parcialmente tema, 
distinguindo, por vezes, o 
essencial do acessório. 
 

- Revela pouco domínio do 
tema, não distinguindo o 
essencial do acessório. 
 

-  Não domina o tema nem 
distingue o essencial do 
acessório. 
 

 
Comunicação 

25% 
 

 
 

Correção 
 
 

- Comunica sempre de 
forma apelativa, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica quase 
sempre de forma 
apelativa, utilizando 
vocabulário adequado 
à disciplina. 

 

- Comunica por vezes de 
forma apelativa, utilizando 
algum vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica de forma 
pouco apelativa, mas nem 
sempre utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica com dificuldades 
e não utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

 
Participação 

25% 

 
 

Relacionamento 
 
 

 - Promove um clima de 

bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos.  

 

- Promove um clima de 

bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem 
sempre ajuda na 
resolução de conflitos.  

- Contribui para um clima de 

bem-estar e trata os outros 
com respeito.  

 

- Contribui poucas vezes 

para um clima de bem-
estar e trata os outros com 
pouco respeito.  
 

 

- É conflituoso, não 

manifesta respeito pelos 
outros.  

 

Responsabilidade 
25% 

- Realiza todas as tarefas 
com empenho. Contribui 
ativamente para que o 
grupo cumpra as 
orientações e os prazos 
estabelecidos. 
 

- Realiza quase todas as 
tarefas com empenho. 
Contribui muitas vezes 
para que o grupo cumpra 
as orientações e os 
prazos estabelecidos. 
 

- Realiza a maioria das tarefas 
com empenho. Cumpre com 
alguma dificuldade os prazos 
estabelecidos.  

- Realiza algumas das tarefas 
com empenho. Cumpre com 
muita dificuldade os prazos 
estabelecidos.  
 
 

- Não realiza as tarefas. Não 
cumpre os prazos 
estabelecidos.  
 

Voltar 
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(4) Rubrica de Avaliação Geral - TRABALHO DE PROJETO 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 

40% 
 

 
 
 
Problematização 

 

- Revela excelente 
capacidade de 
questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à 
resolução dos 
problemas levantados 
no projeto.   

- Revela boa capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à 
resolução dos problemas 
levantados no projeto.   
 

- Revela razoável capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas e 
soluções ajustadas à resolução 
dos problemas levantados no 
projeto.   
 

- Revela alguma capacidade 
de questionamento e de 
procura de respostas, mas 
revela dificuldades na 
resolução dos problemas 
levantados no projeto.   
 

- Não revela capacidade de 
questionamento e de procura 
de respostas e soluções 
ajustadas à resolução dos 
problemas levantados no 
projeto.   
 

 
Aplicação 

 
 
 

- Domina plenamente os 
conteúdos relacionados 
com a temática e 
articula-os de forma 
adequada.  

- Domina os conteúdos 
relacionados com a 
temática e articula-os de 
forma adequada. 

- Domina alguns dos 
conteúdos relacionados com a 
temática e articula-os com 
alguma dificuldade. 

- Domínio insuficiente dos 
conteúdos relacionados com 
a temática, não 
conseguindo articulá-los de 
forma adequada. 

- Não domina os conteúdos 
relacionados com a temática. 

 
Comunicação 

30% 
 

 
 
 

Criatividade 
 
 

- Contribui sempre de 
forma pertinente para 
a realização de um 
projeto 
criativo/inovador, 
utilizando os materiais, 
técnicas, ferramentas 
mais ajustadas e 
apelativos.   

 

- Contribui 
frequentemente de 
forma pertinente para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador, 
utilizando os materiais, 
técnicas, ferramentas 
mais ajustadas e 
apelativos.   

- Contribui na maioria das 
vezes para a realização de um 
projeto criativo/inovador, 
utilizando, por vezes, os 
materiais, técnicas, 
ferramentas mais ajustadas e 
apelativos.   

- Contribui por vezes para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador, nem 
sempre utilizando os 
materiais, técnicas, 
ferramentas mais ajustadas 
e apelativos.   

- Não contribui para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador. 

 
 

Apresentação 
 

- Apresenta o trabalho 
muito bem estruturado, 
cumprindo todas as 
etapas e respeitando o 
guião. 

- Apresenta o trabalho 
bem estruturado, 
cumprindo todas as 
etapas e respeitando o 
guião. 
 
 

- Apresenta o trabalho com 
algumas falhas na estrutura e 
no respeito pelo guião.  

- Apresenta o trabalho com 
muitas falhas quer ao nível 
da estrutura quer no 
cumprimento do guião. 

- Apresenta o trabalho mal 
estruturado, desrespeitando 
as etapas e o guião. 
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Participação 

15% 

Intervenção 
 
 
 

 - Participa ativamente 

na planificação, 
pesquisa e realização 
de todas as fases do 
projeto (definição do 
desafio/ problema, 
planificação, recolha 
/tratamento da 
informação, execução, 
apresentação/divulgaç
ão/avaliação).   

 

- Participa, na maioria 

das vezes, de forma 
ativa na planificação, 
pesquisa e realização 
de todas as fases do 
projeto.  

- Participa satisfatoriamente na 

planificação, pesquisa e 
realização de todas as fases do 
projeto.   

 

- Participa de forma 

insatisfatória na planificação, 
pesquisa e realização de 
todas as fases do projeto.   

 

- Não participa nas várias fases 

do projeto.   
 

Cooperação 
 
 

- Apresenta 

voluntariamente 
muitas propostas e 
ideias que permitem 
avançar no projeto. 
Orienta e motiva o 
grupo na partilha de 
ideias e na elaboração 
do trabalho.  

 

- Apresenta 
voluntariamente 
algumas propostas e 
ideias que permitem 
avançar no projeto. 
Orienta o grupo na 
partilha de ideias e na 
elaboração do trabalho.  

- Apresenta, quando 

solicitado, algumas propostas 
e ideias que permitem 
avançar no projeto, ouvindo 
os outros.   

 

- Raramente apresenta 
propostas e ideias que 
permitem avançar no 
projeto, revelando 
dificuldades em ouvir os 
outros.   

- Não apresenta propostas nem 

ideias, ou fá-lo de forma 
desajustada, não ouvindo os 
outros.   

Responsabilidade 

15% 
 

Postura 
 

 - Assume uma postura 
correta e muito 
confiante. 
 
 

 - Assume uma postura 
correta e confiante. 

- Assume uma postura 
correta, mas pouco confiante. 

- Assume uma postura 
pouco correta, 
demonstrando falta de 
confiança. 

- Assume uma postura 
incorreta, demonstrando 
pouca confiança e 
autodomínio. 

Autonomia 

- É persistente na 
realização das tarefas, só 
recorrendo ao professor 
após tentar resolver por 
si. 

- É persistente na 
realização das tarefas, 
recorrendo algumas 
vezes ao professor após 
tentar resolver por si. 

- É persistente, mas recorre 
frequentemente ao professor 
sem pensar resolver por si. 
 

- É pouco persistente e 
perante uma dificuldade 
recorre com frequência ao 
professor sem pensar 
resolver por si. 

- Não persiste na realização 
das tarefas nem recorre ao 
professor. 
 

Voltar 
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(5) Rubrica de Avaliação Geral - APRESENTAÇÃO ORAL 

Critérios transversais e da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

40% 

 

 

Conteúdo 

- Domina o assunto, responde 

a questões fornecendo 

explicações adicionais. 

Revela domínio geral sobre 

o assunto. Responde a 

todas as questões 

corretamente. 

Revela conhecimento 

sobre o assunto, 

responde corretamente 

à maioria das questões. 

Revela conhecimento 

básico evidenciando pouco 

domínio sobre o assunto. 

Não está familiarizado 

com o assunto, é incapaz 

de responder a questões. 

 

Correção 

Utiliza com proficiência a 

linguagem científica. 

 

Utiliza corretamente a 

linguagem científica. 

Apresenta algumas falhas 

na linguagem científica. 

Apresenta falhas 

frequentes na linguagem 

científica. 

Não utiliza linguagem 

científica 

 

Comunicação 

40% 

 

 

 

Clareza 

- Expressa-se sempre de forma 

fluente, com ritmo, com 

pronúncia clara e audível. 

- Expressa-se quase sempre 

de forma fluente, com 

ritmo, com pronúncia clara 

e audível. 

- Expressa-se por vezes 

de forma fluente e com 

ritmo, mas nem sempre é 

audível. 

- Revela dificuldades em 

expressar-se e é muitas 

vezes difícil de ouvir. 

- Não consegue 

expressar-se de forma 

adequada e audível. 

 

 

Postura 

- Assume uma postura correta, 

descontraída e confiante. 

- Mantém contacto visual, 

captando a atenção da 

audiência facilmente. 

- Assume uma postura 

correta, geralmente 

descontraída e confiante. 

- Contacto visual frequente, 

consultando notas com 

pouca frequência. 

- Assume uma postura 

correta, mas pouco 

descontraída e confiante. 

- Algum contacto visual, 

consultando notas 

frequentemente. 

- Assume uma postura 

rígida. 

- Pouco contacto visual, 

consultando notas com 

muita frequência. 

- Assume uma postura 

muito rígida. 

- Sem qualquer contacto 

visual com a audiência, 

lendo a partir de notas. 

Participação 

5% 

-Manifesta elevado empenho 

na concretização da tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho 

na concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho 

na concretização da 

tarefa. 
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Responsabilidade 

15% 

 

 

- Cumpre o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e as instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta elevado cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

maioria das instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre com algumas 

falhas o tempo 

previamente estipulado 

da apresentação e as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta algum 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

- Cumpre com muitas 

falhas o tempo 

previamente estipulado da 

apresentação e as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

- Não cumpre o tempo 

previamente estipulado 

da apresentação nem as 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 

Voltar 
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(6) Rubrica de Avaliação Geral - DEBATE 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
30% 

 

 
 
 
Argumentação  

 

- Apresenta as suas 
opiniões de forma clara, 
sustentando-as com 
informação válida e 
convincente. Refuta com 
eficácia outras ideias. 

- Apresenta as suas opiniões 
de forma clara, sustentando-
as com alguma informação 
válida. Refuta com alguma 
eficácia outras ideias. 
 

- Apresenta as suas opiniões, 
mas tem dificuldade em 
fundamentá-las. Apresenta 
algumas falhas quando refuta 
outras ideias.   
 

- Apresenta com dificuldade 
as suas opiniões, revelando 
muitas falhas quando refuta 
outras ideias.   
 

- Não apresenta opiniões e 
não consegue refutar outras 
ideias.   
 

 
Comunicação 

30% 
 

 
 

Correção 
 
 

- Apresenta um 
discurso claro, 
coerente, com um 
vocabulário rico e 
adequado.  

- Apresenta um discurso 
claro, quase sempre 
coerente, com um 
vocabulário rico e 
adequado.  

- Apresenta um discurso 
pouco claro, com um 
vocabulário restrito e com 
algumas incorreções. 

- Apresenta um discurso 
pouco claro, com um 
vocabulário restrito e com 
muitas incorreções. 

- Apresenta um discurso 
desadequado, com um 
vocabulário pobre e com 
muitas incorreções. 

 

 
Participação 

20% 
 
 
 

 - Participa ativamente 
no debate, respeitando 
as regras (interage, 
questiona, ouve os 
outros, intervém na sua 
vez). 

- Participa no debate, 
respeitando as regras 
(interage, questiona, ouve os 
outros, intervém na sua vez). 
 

- Participa de forma 
satisfatória no debate, 
respeitando as regras. 
 

- Participa de forma pouco 
satisfatória no debate e nem 
sempre respeita as regras. 
 

- Não participa no debate e 
desrespeita as suas regras. 
 

 
Responsabilidade 

20% 
Cooperação 

- Promove um clima de 
bem-estar 
construtivo, trata os 
outros com respeito e 
manifesta tolerância 
pelas opiniões dos 
outros. 

- Promove um clima de bem-
estar construtivo, trata os 
outros com respeito e 
manifesta quase sempre 
tolerância pelas opiniões dos 
outros. 
 

- Contribui para um clima de 
bem-estar, mas revela 
algumas dificuldades em 
respeitar as opiniões dos 
outros. 
 

- Raramente contribui para 
um clima de bem-estar, 
revelando muitas 
dificuldades em respeitar as 
opiniões dos outros. 
 

- 
É frequentemente conflituoso, 
não manifestando respeito 
pelas opiniões dos outros.   
 

Voltar 
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Rubricas de Avaliação Específicas 
 Rubricas Específicas Disciplinas/ano Anos(s) 
A.  Rubrica específica de avaliação – RELATÓRIO(2º ciclo) Ciências Naturais  5º|6º 
B.  

Rubrica Específica De Avaliação:  RELATÓRIO (3º Ciclo 
e Ensino Secundário) 

Ciências Naturais 
Físico-Química 
Biologia e Geologia 
Física e Química A Biologia                                             

7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

C.  Rubrica Específica de Avaliação - Trabalho 
Laboratorial (2º e 3º Ciclos)   

Ciências Naturais 
Físico Química                                                                  

5º|6º 
7º|8º|9º 

D.  
Rubrica Específica De Avaliação - Trabalho 
Laboratorial (Ensino Secundário)                      

Biologia e Geologia 
Biologia 
Física e Química A                                        

10º|11º|12º 

E.  Rubrica específica de avaliação - Apreciação / Opinião 
Oral (2º, 3º ciclos e Ensino Secundário) 

Educação Física 
5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

F.  Rubrica Específica De Avaliação – Dança (2º, 3º Ciclos 
e Ensino Secundário) 

G. Rubrica Específica De Avaliação - Desempenho 
Individual Do Aluno (2º e 3º ciclos e secundário) 

H. Rubrica Específica De Avaliação - ESQUEMA DE 
SOLO/ACROBÁTICA/COREOGRAFIA  (2º e 3º ciclos e 
secundário) 

I.  Rubrica Específica De Avaliação – Exercício Critério 
(2º e 3º Ciclos e Secundário) 

J.  Rubrica Específica De Avaliação – APTIDÃO FÍSICA 
(Bateria FitEscola) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

K.  Rubrica Específica De Avaliação - SITUAÇÃO DE JOGO 
(2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

L.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO EM 
GRUPO (processo) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

M.  Rubrica Específica De Avaliação – TRABALHO DE 
PESQUISA (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 

N.  Rubrica Específica De Avaliação - APRESENTAÇÕES 
PÚBLICAS E PUBLICAÇÕES (2º ciclo) 

Educação Musical 5º|6º 
O.  Rubrica Específica De Avaliação - COMPOSIÇÃO 

/IMPROVISAÇÃO (2º ciclo)   
P.  

Rubrica Específica De Avaliação – Póster Científico(2º 
e 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Ciências Naturais 
Físico-Química 
Biologia/Geologia 
Biologia 
Física e Química A               

5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

Q.  
Rubrica Específica De Avaliação – Resolução de 
problemas (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Matemática 
5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

R.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO 
ORAL INGLÊS (Ensino Secundário) 

Inglês 10º|11º 

S.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO 
ORAL LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (2º e 3º Ciclos) 

Inglês 
Francês 

5º|6º 
7º|8º|9º 

T.  Rubrica Específica De Avaliação:  EXERCÍCIO DE 
PRODUÇÃO ESCRITA (LÍNGUAS) (2º e 3º Ciclos e 
Ensino Secundário) 

Português 
Inglês 
Francês 

5º|6º 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 

U.  Rubrica Específica De Avaliação:  Apresentação Oral 
Português (2º Ciclo) 

Português 
5º|6º 
 

V.  Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO 
ORAL PORTUGUÊS (3º ciclo e secundário) 

Português 
7º|8º|9º 
10º|11º|12º 
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W.  Rubrica Específica De Avaliação - CADERNO 
DIÁRIO/DOSSIÊ/DIÁRIO GRÁFICO/PORTEFÓLIO – 2º e 
3º ciclos 

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 

5º|6º 
7º|8º|9º 
 

X.  Rubrica Específica De Avaliação - PERFORMANCE 
INSTRUMENTAL/VOCAL – 2º ciclo 

Educação Musical 
5º|6º 
 

Y.  Rubrica Específica De Avaliação – TAREFA - 2º e 3º 
ciclos Educação Visual 

Educação Tecnológica 
5º|6º 
7º|8º|9º Z.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO 

ARTÍSTICO –– 2º e 3º ciclos 
AA.  Rubrica Específica De Avaliação – 

APRESENTAÇÃO/EXPRESSÃO ORAL 

Todas as áreas curriculares 
do 1º ciclo 

1º|2º|3º|4º 

BB.  Rubrica Específica De Avaliação – ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 

CC.  Rubrica Específica De Avaliação – CADERNO DIÁRIO 
DD.  Rubrica Específica De Avaliação - DEBATE 
EE.  Rubrica Específica De Avaliação – DOMÍNIO 

FUNCIONAL DAS TIC 
FF.  Rubrica Específica De Avaliação – EXPRESSÃO ESCRITA 
GG.  Rubrica Específica De Avaliação - LEITURA 
HH.  Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO 

DIRETA DO TRABALHO EM SALA DE AULA 
II.  Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO 

DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E 
COLETIVO) EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

JJ. Rubrica Específica De Avaliação – OBSERVAÇÃO 
DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E 
COLETIVO) EDUCAÇÃO FÍSICA 

KK.  Rubrica Específica De Avaliação – RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS/EXERCÍCIOS 

LL.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO DE 
GRUPO 

MM.  Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO DE 
PESQUISA 

 

 

 

A ponderação (%) a atribuir a cada um dos critérios (Coluna mais à esquerda das tabelas que se seguem) deve 

ser decidida com a participação dos alunos. 
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(A) Rubrica Específica de Avaliação – RELATÓRIO(2º ciclo) 
Disciplina(s): Ciências Naturais 

Anos de escolaridade: 5º e 6º anos 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5  4  3 2  1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Completude 

- Integra adequadamente 

todos os tópicos 

solicitados. 

- Inclui com pertinência 

tabelas, gráficos e 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

quase todos os tópicos 

solicitados.  

- Inclui com alguma 

pertinência tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente a 

maioria dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui com algumas 

incorreções tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas. 

- Integra adequadamente 

alguns dos tópicos solicitados. 

- Inclui tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas com 

muitas incorreções.  

- Não apresenta 

adequadamente os 

tópicos solicitados. 

- Não inclui tabelas, 

gráficos e 

imagens/esquemas 

pertinentes. 

 

 

 

 

Rigor 

 

 

- Interpreta com rigor 

todos os dados recolhidos 

e faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

- Analisa com rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega 

facilmente a conclusões, 

com base nos conceitos 

científicos associados. 

- Interpreta com rigor quase 

todos os dados recolhidos e 

faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

- Analisa com rigor quase 

todos dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Interpreta com algum rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento adequado dos 

mesmos. 

- Analisa com rigor alguns dos 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a algumas 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Interpreta com pouco rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento dos mesmos com 

muitas incorreções. 

- 

- Analisa com pouco rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e não chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Não interpreta os dados 

recolhidos. 

-Não analisa os 

resultados 

experimentais, nem tira 

conclusões adequadas. 
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Voltar 

  

 

 

 

 

Comunicação 

 

 

-Regista com rigor e 

organizadamente os dados 

das atividades laboratoriais 

e experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas, 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

-Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com rigor os dados 

das atividades laboratoriais e 

experimentais, recorrendo a 

gráficos, tabelas e 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

- Respeita quase sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

 

- Regista com falhas pontuais 

os dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

- Respeita às vezes as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

 

- Regista com muitas falhas os 

dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

-Raramente respeita as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

 

- Não regista os dados das 

atividades laboratoriais e 

experimentais. 

 

Participação -Manifesta elevado 

empenho na concretização 

da tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho na 

concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho 

na concretização da 

tarefa. 

 

 

Responsabilidade 

-Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e as instruções 

dadas pelo professor, com 

muito rigor. 

-Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

-Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

-Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

 -Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado e 

cumpre algumas das 

instruções dadas pelo 

professor. 

- Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre algumas 

das instruções dadas pelo 

professor. 

 -Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e não cumpre 

as instruções dadas pelo 

professor. 

-Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 
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(B) Rubrica Específica de Avaliação:  RELATÓRIO (3º Ciclo e Ensino Secundário) 
Disciplina(s): Ciências Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia, Física e Química A e Biologia                                             

Ano(s) de escolaridade: Do 7º ao 12º ANO 

Critérios 

transversais  

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 

 

Completude 

 

- Integra 

adequadamente todos 

os tópicos solicitados. 

- Inclui com pertinência 

tabelas, gráficos e 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

quase todos os tópicos 

solicitados.  

- Inclui com alguma 

pertinência tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas.  

- Integra adequadamente 

a maioria dos tópicos 

solicitados. 

- Inclui com algumas 

incorreções tabelas, 

gráficos, 

imagens/esquemas. 

- Integra adequadamente 

alguns dos tópicos solicitados. 

- Inclui tabelas, gráficos, 

imagens/esquemas com 

muitas incorreções.  

- Não apresenta 

adequadamente os tópicos 

solicitados. 

- Não inclui tabelas, gráficos e 

imagens/esquemas pertinentes. 

 

 

 

Rigor 

 

- Interpreta com rigor 

todos os dados 

recolhidos e faz um 

tratamento adequado 

dos mesmos. 

-Compara os resultados 

obtidos com os 

previstos, identifica 

fontes de erros e 

explica os seus efeitos 

nos resultados. 

- Interpreta com rigor quase 

todos os dados recolhidos e 

faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

-Compara os resultados 

obtidos com os previstos, 

identifica a maioria das 

fontes de erros e explica os 

seus efeitos nos resultados. 

- Interpreta com algum 

rigor os dados recolhidos 

e faz um tratamento 

adequado dos mesmos. 

-Compara com algumas 

falhas os resultados 

obtidos com os previstos, 

identifica fontes de erros 

mas não explica os seus 

efeitos nos resultados. 

- Interpreta com pouco rigor 

os dados recolhidos e faz um 

tratamento dos mesmos com 

muitas incorreções. 

-Não compara os resultados 

obtidos com os previstos e 

não identifica fontes de erros. 

- Não interpreta os dados 

recolhidos. 

-Não compara os resultados 

obtidos com os previstos e não 

identifica fontes de erros. 
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 Reflexão 

 

- Analisa com rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega 

facilmente a 

conclusões, com base 

nos conceitos 

científicos associados. 

 

- Analisa com rigor quase 

todos dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

- Analisa com rigor 

alguns dos resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e chega a 

algumas conclusões, com 

base nos conceitos 

científicos associados. 

- Analisa com pouco rigor os 

resultados 

obtidos/observações 

efetuadas e não chega a 

conclusões, com base nos 

conceitos científicos 

associados. 

-Não analisa os resultados 

experimentais, nem tira 

conclusões adequadas. 

 

Comunicação 

 

-Regista com rigor e 

organizadamente os 

dados das atividades 

laboratoriais e 

experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas, 

imagens/esquemas 

devidamente 

legendados. 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica (unidades, 

algarismos 

significativos,…). 

- Regista com rigor os dados 

das atividades laboratoriais e 

experimentais, recorrendo a 

gráficos, tabelas e 

imagens/esquemas 

devidamente legendados. 

- Respeita quase sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com falhas 

pontuais os dados das 

atividades laboratoriais e 

experimentais, 

recorrendo a gráficos, 

tabelas e 

imagens/esquemas. 

- Respeita às vezes as 

convenções/normas da 

língua e da área científica 

(unidades, algarismos 

significativos,…). 

- Regista com muitas falhas os 

dados das atividades 

laboratoriais e experimentais, 

recorrendo a gráficos, tabelas 

e imagens/esquemas. 

-Raramente respeita as 

convenções/normas da língua 

e da área científica (unidades, 

algarismos significativos,…). 

- Não regista os dados das 

atividades laboratoriais e 

experimentais. 

Participação -Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

-Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco empenho na 

concretização da tarefa. 

-Não manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

 

 

-Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e as 

instruções dadas pelo 

-Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado da 

apresentação e cumpre a 

 -Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

-Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre algumas 

-Não cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado e não 

cumpre as instruções dadas 

pelo professor. 
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Responsabilidade professor, com muito 

rigor. 

-Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

-Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

- Manifesta algum 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

das instruções dadas pelo 

professor. 

 -Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

-Não manifesta cuidado com a 

apresentação do seu trabalho. 

Voltar 
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(C) Rubrica Específica de Avaliação - Trabalho Laboratorial (2º e 3º Ciclos)                                
Disciplina(s): Ciências Naturais e Físico Química                                                                  

Anos de escolaridade: do  5º ao 9º                                             

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

Rigor 

 

- Revela compreensão da 
totalidade dos conceitos e 
fenómenos científicos 
associados à atividade 
laboratorial/prática. 
- Analisa com bastante 
rigor os resultados 
experimentais 
confrontando-os com as 
previsões e/ou com os 
fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão 

da maioria dos conceitos 

e fenómenos científicos 

associados à atividade 

laboratorial/prática 

- Analisa com rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os quase 

sempre com as previsões 

e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão de 

alguns conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática  

- Analisa com algum rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os por vezes com 

as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Raramente revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática. 

- Raramente analisa com rigor 

os resultados experimentais 

não os confrontando com as 

previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Não revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade 

laboratorial/prática  

- Não analisa os 

resultados experimentais 

e não os confronta com 

as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

Destreza 

 

- Revela uma elevada 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais e reagentes. 
 

- Revela quase sempre 
uma elevada 
capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes 

- Revela alguma capacidade de 
manipulação e manuseamento 
de materiais. 
 

- Raramente revela 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais. 
 

- Não revela capacidade 
de manipulação e 
manuseamento de 
materiais. 
 

 

Comunicação 

 

 

- Comunica com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com rigor 
científico e 
organizadamente todos os 

- Comunica quase 
sempre com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 

- Comunica por vezes com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, 
utilizando algum vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com falhas pontuais ao 

nível do rigor científico e/ou na 

organização, a maioria dos 

- Raramente comunica com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, e 
raramente utiliza vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista os resultados com 

muitas falhas ao nível do rigor 

científico e na organização os 

- Comunica sem rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade. 
- Não regista os 

resultados 

experimentais. 
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dados e resultados 
experimentais.  

- Regista com rigor 

científico e com falhas 

pontuais na organização 

todos os dados e 

resultados 

experimentais. 

dados e resultados 

experimentais. 

dados e resultados 

experimentais. 

 

 

Participação 

 

 

- Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos. 
 
- Contribui ativamente para 
que o grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor. 
 

-  Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem 
sempre ajuda na 
resolução de conflitos.  
- Contribui para que o 
grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor 

- Contribui para um clima de 
bem-estar e trata os outros 
com respeito.  
 - Contribui por vezes para que o 

grupo cumpra as orientações 

dadas pelo professor. 

- Contribui poucas vezes para 
um clima de bem-estar e 
trata os outros com pouco 
respeito.  
- Raramente contribui para 

que o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- É conflituoso, não 
manifesta respeito 
pelos outros.  
 - Não contribui por 

vezes para que o grupo 

cumpra as orientações 

dadas pelo professor. 

Responsabilidade 

- Realiza todas as tarefas 

com empenho. 

 - Cumpre sempre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

 - Realiza quase todas as 

tarefas com empenho.   

- Cumpre quase sempre 

as regras de segurança 

do laboratório. 

 

 - Realiza a maioria das tarefas 

com empenho.  

- Por vezes cumpre as regras de 

segurança do laboratório. 

 

- Realiza algumas das tarefas 

com empenho.  

- Raramente cumpre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

-  Não realiza as tarefas. 

- Não cumpre as regras 

de segurança do 

laboratório. 

 

Voltar 

  



 

22 
 

(D) Rubrica Específica De Avaliação - Trabalho Laboratorial (Ensino Secundário)                      
Disciplina(s): Biologia e Geologia, Biologia e Física e Química A                                        

Anos de escolaridade: 10º, 11º e 12º                                      

Critérios 

transversais 

Critérios 

da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

Rigor 

 

- Revela compreensão da 
totalidade dos conceitos 
e fenómenos científicos 
associados à atividade 
laboratorial/prática. 
- Analisa com bastante 
rigor os resultados 
experimentais 
confrontando-os com as 
previsões e/ou com os 
fundamentos teóricos. 

- Revelou compreensão da 

maioria dos conceitos e 

fenómenos científicos 

associados à atividade 

laboratorial/prática 

- Analisa com rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os quase 

sempre com as previsões 

e/ou com os fundamentos 

teóricos. 

- Revelou compreensão de 

alguns conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática  

- Analisa com algum rigor os 

resultados experimentais 

confrontando-os por vezes 

com as previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Raramente revela 

compreensão de alguns 

conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade 

laboratorial/prática. 

- Raramente analisa com 

rigor os resultados 

experimentais não os 

confrontando com as 

previsões e/ou com os 

fundamentos teóricos. 

- Não revela compreensão de 

alguns conceitos e fenómenos 

científicos associados à 

atividade laboratorial/prática  

- Não analisa os resultados 

experimentais e não os 

confronta com as previsões 

e/ou com os fundamentos 

teóricos. 

Destreza 

 

- Revela uma elevada 
capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes. 
 

- Revela quase sempre uma 
elevada capacidade de 
manipulação e 
manuseamento de 
materiais e reagentes 

- Revela alguma capacidade 
de manipulação e 
manuseamento de materiais. 
 

- Raramente revela 
capacidade de manipulação 
e manuseamento de 
materiais. 
 

- Não revela capacidade de 
manipulação e manuseamento 
de materiais. 
 

 

Comunicaçã 

 

 

- Comunica com rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com rigor 
científico e 

- Comunica quase sempre 
com rigor o procedimento 
e/ou os resultados da 
atividade 
prática/laboratorial, 
utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 

- Comunica por vezes com 
rigor o procedimento e/ou os 
resultados da atividade, 
utilizando algum vocabulário 
adequado à disciplina. 
- Regista com falhas pontuais 

ao nível do rigor científico 

e/ou na organização, a maioria 

- Raramente comunica com 
rigor o procedimento e/ou 
os resultados da atividade, 
e raramente utiliza 
vocabulário adequado à 
disciplina. 
- Regista os resultados com 

muitas falhas ao nível do 

- Comunica sem rigor o 
procedimento e/ou os 
resultados da atividade. 
- Não regista os resultados 

experimentais. 
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organizadamente todos 
os dados e resultados 
experimentais.  

- Regista com rigor científico 

e com falhas pontuais na 

organização todos os dados 

e resultados experimentais. 

dos dados e resultados 

experimentais. 

rigor científico e na 

organização os dados e 

resultados experimentais. 

 

 

Participação 

 

 

 

- Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito e ajuda na 
resolução de conflitos. 
 
- Contribui ativamente 
para que o grupo cumpra 
as orientações dadas pelo 
professor. 

-  Promove um clima de 
bem-estar construtivo, 
trata os outros com 
respeito, mas nem sempre 
ajuda na resolução de 
conflitos.  
- Contribui para que o 
grupo cumpra as 
orientações dadas pelo 
professor 

- Contribui para um clima de 
bem-estar e trata os outros 
com respeito.  
 - Contribui por vezes para que 

o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- Contribui poucas vezes 
para um clima de bem-
estar e trata os outros com 
pouco respeito.  
- Raramente contribui para 

que o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

- É conflituoso, não manifesta 
respeito pelos outros.  
 - Não contribui por vezes para 

que o grupo cumpra as 

orientações dadas pelo 

professor. 

Responsabilidade 

- Realiza todas as tarefas 

com empenho. 

 - Cumpre sempre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

 - Realiza quase todas as 

tarefas com empenho.   

- Cumpre quase sempre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

 - Realiza a maioria das tarefas 

com empenho.  

- Por vezes cumpre as regras 

de segurança do laboratório. 

 

- Realiza algumas das tarefas 

com empenho.  

- Raramente cumpre as 

regras de segurança do 

laboratório. 

 

-  Não realiza as tarefas. 

- Não cumpre as regras de 

segurança do laboratório. 

 

Voltar 

  



 

24 
 

(E) Rubrica específica de avaliação - Apreciação / Opinião Oral (2º, 3º ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: De 5º a 12ºanos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7 – 1  

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Desenvolvimento temático 

 

Apresenta sempre: 

 - Informação 

relevante, respeitando 

a temática proposta; 

- Discurso claro e 

coerente. 

Demonstra sempre 

expressividade; 

Apresenta expressão 

facial e corporal 

apropriada; Interage 

eficazmente em todos 

os momentos. 

Apresenta quase sempre: 

 - informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- discurso claro e 

coerente. 

- Demonstra quase 

sempre expressividade; 

Apresenta expressão 

facial e corporal 

apropriada; Interage bem 

em todos os momentos. 

Apresenta:  

- informação nem sempre 

relevante, mas 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

algumas interrupções e 

com uma organização das 

ideias nem sempre 

coerente. 

- Demonstra 

expressividade facial e 

corporal, mas apenas em 

alguns momentos; 

Interage com o 

interlocutor. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, não 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

muitas interrupções e 

com uma organização 

das ideias pouco 

coerente. 

- Não demonstra 

expressividade facial e 

corporal, Interage 

ocasionalmente com o 

interlocutor. 

Apresenta:  

- informação irrelevante, 

não respeitando a 

temática proposta;  

- discurso impercetível e 

com ideias isoladas. 

Demonstra:  

-Ausência de 

expressividade, tanto 

facial, como corporal; -

Incapacidade de 

interagir com o 

interlocutor. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Cumpre sempre 

todas as regras de 

trabalho e de 

convivência, 

contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho.  

- Cumpre com as regras 

de trabalho e de 

convivência, contribuindo 

para um bom ambiente 

de trabalho.  

Apresenta sempre: 

 - Informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- Discurso claro e 

coerente. 

- Não cumpre a maioria 

das regras de trabalho e 

de convivência, distrai e 

perturba os colegas  

- Presta, 

esporadicamente, ajuda 

aos colegas quando 

- Não cumpre as regras 

de trabalho e de 

convivência, distraindo e 

perturbando os colegas  
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- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado. 

- Presta, às vezes, ajuda 

aos colegas quando 

solicitado. 

solicitado, mas sempre 

com relutância. 

- Recusa ajuda aos 

colegas quando 

solicitado. 

PARTICIPAÇÃO 
Interação 

 

 Apresenta quase sempre: 

 - informação relevante, 

respeitando a temática 

proposta; 

- discurso claro e 

coerente. 

Apresenta:  

- informação nem sempre 

relevante, mas 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

algumas interrupções e 

com uma organização das 

ideias nem sempre 

coerente. 

Apresenta:  

- informação nem 

sempre relevante, não 

respeitando a temática 

proposta; - discurso com 

muitas interrupções e 

com uma organização 

das ideias pouco 

coerente. 

Apresenta:  

- informação irrelevante, 

não respeitando a 

temática proposta;  

- discurso impercetível e 

com ideias isoladas. 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Esforça-se sempre 

por realizar a tarefa 

proposta, na sua 

totalidade; 

- Cumpre sempre o 

prazo estipulado. 

- Persiste na realização 

da tarefa, só 

recorrendo ao 

professor ou aos pares 

após tentar resolver 

por si. 

- Possui todo o material 

necessário  

- Esforça-se quase 

sempre por realizar a 

tarefa proposta, na sua 

totalidade  

- Cumpre o prazo 

estipulado 

- Persiste na realização da 

tarefa, mas recorre ao 

professor ou aos pares e 

só depois tenta resolver 

por si. 

- Dispõe da maior parte do 

material necessário - 

Desenvolve esforço 

mínimo necessário para 

realizar a tarefa proposta  

- Ultrapassa ligeiramente 

o prazo estipulado. 

- Recorre ao professor ou 

aos pares sempre que tem 

uma dificuldade, sem 

tentar resolver por si. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do material 

necessário - Desenvolve 

pouco esforço mínimo 

necessário para realizar 

a tarefa proposta  

- Ultrapassa o prazo 

estipulado. 

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir. 

- Não dispõe do material 

necessário - Não faz a 

tarefa proposta ou 

realiza-a de modo muito 

incompleto  

- Ultrapassa largamente 

o prazo estipulado, por 

falta de empenho e 

diligência. 

- Desiste da realização 

da tarefa à primeira 

dificuldade e não 

recorre ao professor 

nem aos pares. 

Voltar 
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(F) Rubrica Específica De Avaliação – Dança (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Estrutura 

 

- Interpreta e/ou recria as 

formas, obtendo uma 

composição visual 

expressiva, coerente e 

original. 

- Interpreta as formas, 

obtendo uma 

composição visual 

expressiva, embora não 

original. 

- Interpreta as 

formas, obtendo 

uma composição 

visual pouco 

expressiva e não 

original. 

- Não interpreta as formas, 

obtendo uma composição visual 

pouco expressiva e não original. 

- Não apresenta 

composição visual. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Executa facilmente, com 

rigor e com total correção 

as sequências de ações 

técnicas.  

- Executa facilmente, 

mas com pequenas 

incorreções, as 

sequências de ações 

técnicas. 

- Executa as ações 

técnicas sem, no 

entanto, obter 

total eficácia. 

- Executa as ações técnicas sem 

obter eficácia. 

- Não consegue executar 

as técnicas nem 

desempenhar tarefas. 

 

PARTICIPAÇÃO 
Destreza / Domínio técnico  

 

- Esforça-se sempre na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda sempre os colegas 

de forma adequada na 

realização da tarefa, 

quando necessário; 

 

- Esforça-se quase 

sempre na realização da 

tarefa proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda quase sempre os 

colegas de forma 

adequada na realização 

da tarefa, quando 

necessário; 

 

- Esforça-se 

minimamente na 

realização da 

tarefa proposta na 

sua totalidade; 

- Ajuda 

ocasionalmente 

os colegas de 

forma adequada 

na realização da 

- Não se esforça na realização da 

tarefa proposta na sua 

totalidade; 

- Não ajuda os colegas de forma 

adequada na realização da 

tarefa. 

- Não se esforça na 

realização da tarefa 

proposta; 

- Não ajuda os colegas. 
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tarefa, quando 

necessário; 

 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito pelas regras 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Persiste sempre na 

realização da tarefa, só 

recorrendo ao professor 

ou aos pares após tentar 

resolver por si. 

- Possui quase sempre 

todo o material 

necessário;  

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre 

ao professor ou aos 

pares e só depois tenta 

resolver por si. 

- Dispõe da maior 

parte do material 

necessário; 

- Recorre ao 

professor ou aos 

pares sempre que 

tem uma 

dificuldade, sem 

tentar resolver 

por si. 

- Raramente dispõe da maior 

parte do material necessário – 

Não se esforça para realizar a 

tarefa proposta;  

- Recorre sempre ao professor 

ou aos pares sempre que tem 

uma dificuldade, mas acaba por 

desistir. 

- Não dispõe do material 

necessário - Não faz a 

tarefa proposta ou 

realiza-a de modo muito 

incompleto  

- Desiste da realização 

da tarefa à primeira 

dificuldade e não 

recorre ao professor 

nem aos pares. 

Voltar 
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(G) Rubrica Específica De Avaliação - Desempenho Individual Do Aluno (2º e 3º ciclos e secundário) 
Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

Descritores de desempenho 

CONHECIMENTO Socialização 

- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado. 

-Disponibiliza-se, 

sempre, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 

- Presta, às vezes, ajuda 

aos colegas quando 

solicitado; 

-Disponibiliza-se, quase 

sempre, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 

 

- Presta ajuda aos 

colegas quando 

solicitado, mas com 

relutância. 

-Disponibiliza-se, às 

vezes, para ajudar os 

colegas quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

 

 - Presta, 

esporadicamente, ajuda 

aos colegas quando 

solicitado, mas sempre 

com relutância; 

-Raramente se 

disponibiliza para 

ajudar os colegas 

quando estes 

apresentam 

dificuldades na 

realização das tarefas. 

- Recusa ajuda aos colegas 

quando solicitado; 

-Nunca se disponibiliza para 

ajudar os colegas quando 

estes apresentam 

dificuldades na realização 

das tarefas. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Utiliza sempre com 

rigor conceitos, 

vocabulário, técnicas e 

programas específicos 

do tema e ou da 

disciplina. 

- Cumpre sempre todas 

as regras de trabalho e 

de convivência, 

- Utiliza quase sempre 

com rigor conceitos, 

vocabulário, técnicas e 

programas específicos 

do tema e ou da 

disciplina; 

- Cumpre com as regras 

de trabalho e de 

convivência, 

- Apresenta falhas de 

rigor que não deturpam 

a solução; 

- Cumpre a maioria das 

regras de trabalho e de 

convivência, mas por 

vezes distrai e perturba 

os colegas; 

- Apresenta 

regularmente falhas de 

rigor que deturpam a 

solução; 

- Não cumpre a maioria 

das regras de trabalho e 

de convivência, distrai e 

perturba os colegas 

- Apresenta falhas graves 

de rigor; 

- Não cumpre as regras de 

trabalho e de convivência, 

distraindo e perturbando os 

colegas 
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contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho. 

contribuindo para um 

bom ambiente de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO Persistência 

- Persiste na realização 

da tarefa, só 

recorrendo ao 

professor ou aos pares 

após tentar resolver por 

si; 

- Esforça-se sempre por 

realizar a tarefa 

proposta, na sua 

totalidade; 

 

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre 

ao professor ou aos 

pares e só depois tenta 

resolver por si; 

- Esforça-se quase 

sempre por realizar a 

tarefa proposta, na sua 

totalidade; 

 

- Recorre ao professor 

ou aos pares sempre 

que tem uma 

dificuldade, sem tentar 

resolver por si; 

- Desenvolve esforço 

mínimo necessário para 

realizar a tarefa 

proposta; 

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir; 

- Desenvolve pouco 

esforço mínimo 

necessário para realizar 

a tarefa proposta; 

 

- Desiste da realização da 

tarefa à primeira 

dificuldade e não recorre 

ao professor nem aos 

pares; 

- Não faz a tarefa proposta 

ou realiza-a de modo muito 

incompleto; 

 

RESPONSABILIDADE Respeito 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Cumpre sempre o 

prazo estipulado. 

- Possui todo o material 

necessário  

- Cumpre o prazo 

estipulado. 

- Dispõe da maior parte 

do material necessário  

- Ultrapassa 

ligeiramente o prazo 

estipulado. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do material 

necessário - Ultrapassa 

o prazo estipulado. 

- Não dispõe do material 

necessário - Ultrapassa 

largamente o prazo 

estipulado, por falta de 

empenho e diligência. 

Voltar 
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(H) Rubrica Específica De Avaliação - ESQUEMA DE SOLO/ACROBÁTICA/COREOGRAFIA  (2º e 3º ciclos e secundário) 
Disciplina(s): Educação Física 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 12º anos 

Critérios transversais  Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17- 14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Criatividade 

- Domina claramente as 

diferentes técnicas, 

integrando o 

conhecimento da sua 

natureza específica em 

diferentes contextos. 

- Utiliza as diferentes 

técnicas, integrando o 

conhecimento da sua 

natureza específica em 

diferentes contextos. 

- Utiliza e aplica com 

correção técnicas 

distintas. 

- Utiliza e aplica com 

dificuldade técnicas 

distintas. 

- Não utiliza técnicas 

diferentes 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

Usa conceitos 

cientificamente 

rigorosos, com 

vocabulário 

diversificado 

Usa quase sempre 

conceitos científicos, 

com vocabulário 

adequado à modalidade 

Apresenta falhas 

pontuais de rigor 

científico 

Apresenta muitas falhas 

de rigor científico 

Apresenta falhas 

sistemáticas de rigor 

científico 

PARTICIPAÇÃO 
Destreza/domínio 

técnico 

- Aplica claramente 

processos de 

transformação que 

visam a formulação de 

novas ideias / conceitos. 

- Aplica processos de 

transformação que 

visam a formulação de 

novas ideias. 

- Aplica processos de 

transformação. 

- Aplica com dificuldade 

processos de 

transformação  

- Não aplica processos 

de transformação 

 

RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Executa corretamente 

as sequências de ações 

técnicas com rigor e 

cumpre as normas da 

atividade 

- Executa as sequências 

de ações técnicas e 

cumpre as normas da 

atividade 

- Executa as ações 

técnicas sem, no 

entanto, obter total 

eficácia. 

- Executa as ações 

técnicas sem obter 

eficácia. 

- Não consegue executar 

as técnicas nem 

desempenhar tarefas. 

Voltar 
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(I) Rubrica Específica De Avaliação – Exercício Critério (2º e 3º Ciclos e Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

Descritores de desempenho 

CONHECIMENTO Colaboração 

- Cumpre sempre a 

sequência de ações 

motoras de acordo com o 

previsto. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e 

precisa, com sucesso 

pleno. 

- Cumpre quase 

sempre a sequência de 

ações motoras de 

acordo com o previsto. 

- Realiza, quase 

sempre, as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso pleno. 

- Realiza as ações com 

resultado, embora não 

respeite a ordem 

sequencial prevista. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

 

- Não realiza as 

ações com 

resultado, embora 

respeite a ordem 

sequencial prevista 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias. 

- Não realiza as ações com 

resultado, nem respeita a 

ordem sequencial prevista. 

- Nunca realiza as ações técnicas 

necessárias. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e 

precisa, com sucesso. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta, quase sempre 

com precisão e 

sucesso.  

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias. 

- Nunca realiza as ações técnicas 

necessárias. 

PARTICIPAÇÃO 
Destreza/domínio 

técnico 

- Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação  

- Utiliza quase sempre 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação 

- Utiliza frequentemente 

os mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Raramente utiliza 

os recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados nas 

diversas fases da ação. 
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RESPONSABILIDADE 
Respeito 

- Relaciona-se sempre 

com cordialidade e 

respeito pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no 

de adversários; - 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a entreajuda 

para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s). 

 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; - 

Interessa-se e apoia 

regularmente os 

esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a 

entreajuda para 

favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e 

do(s) outro(s) 

 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

 

- Raramente se 

interessa e apoia os 

colegas ou promove 

a entreajuda 

 

- Nunca se interessa nem apoia 

os colegas ou promove a 

entreajuda. 

 

Voltar 
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(J) Rubrica Específica De Avaliação – APTIDÃO FÍSICA (Bateria FitEscola) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais  Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Estrutura 

 

- Compreende e aceita 

sempre os 

procedimentos, 

expondo 

oportunamente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o protocolo 

de aplicação de todos 

os testes selecionados 

da Bateria e 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde.  

- Compreende e aceita 

quase sempre os 

procedimentos, expondo 

oportunamente as suas 

dúvidas.  

- Conhece o protocolo de 

aplicação de quase todos 

os testes selecionados da 

Bateria e compreende a 

sua relevância na relação 

com a saúde. 

- Compreende e 

aceita os 

procedimentos, 

expondo 

ocasionalmente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o 

protocolo de 

aplicação de alguns 

dos testes 

selecionados da 

Bateria e 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde. 

- Não compreende, mas 

aceita os procedimentos, 

e expõe raramente as 

suas dúvidas.  

- Conhece o protocolo de 

aplicação de alguns dos 

testes selecionados da 

Bateria, mas não 

compreende a sua 

relevância na relação 

com a saúde. 

- Não compreende, não aceita 

os procedimentos, nem expõe 

as suas dúvidas.  

- Não conhece o protocolo de 

aplicação dos testes 

selecionados da Bateria nem 

compreende a sua relevância 

na relação com a saúde. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Cumpre sempre as 

regras de segurança e 

preocupa-se sempre 

com a correta 

utilização dos 

materiais utilizados 

para o teste; 

- Cumpre quase sempre 

as regras de segurança e 

preocupa-se com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados para 

o teste; 

- Executa quase sempre 

o teste de aptidão de 

- Cumpre 

ocasionalmente as 

regras de segurança e 

preocupa-se com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados 

para o teste; 

- Não cumpre as regras 

de segurança e 

preocupa-se, 

ocasionalmente, com a 

correta utilização dos 

materiais utilizados para 

o teste; 

- Não cumpre as regras de 

segurança nem se preocupa 

com a correta utilização dos 

materiais utilizados para o 

teste; 

- Não executa o teste de 

aptidão de acordo com o 
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- Executa sempre o 

teste de aptidão de 

acordo com o 

protocolo prescrito e 

explicado pelo 

professor; 

acordo com o protocolo 

prescrito e explicado 

pelo professor; 

- Executa, mas nem 

sempre, o teste de 

aptidão de acordo 

com o protocolo 

prescrito e explicado 

pelo professor; 

- Não executa o teste de 

aptidão de acordo com o 

protocolo prescrito e 

explicado pelo professor; 

protocolo prescrito e 

explicado pelo professor; 

PARTICIPAÇÃO 

Destreza / Domínio 

técnico  

 

- Esforça-se sempre na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda sempre os 

colegas de forma 

adequada na 

realização dos 

respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se no nível 

atlético da aptidão 

física. 

- Esforça-se quase 

sempre na realização da 

tarefa proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda quase sempre os 

colegas de forma 

adequada na realização 

dos respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se entre o nível 

atlético e a zona 

saudável de aptidão 

física. 

- Esforça-se 

minimamente na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Ajuda 

ocasionalmente os 

colegas de forma 

adequada na 

realização dos 

respetivos testes, 

quando necessário; 

- Situa-se na zona 

saudável de aptidão 

física. 

- Não se esforça na 

realização da tarefa 

proposta na sua 

totalidade; 

- Não ajuda os colegas de 

forma adequada na 

realização dos respetivos 

testes, quando 

necessário 

- Situa-se abaixo da zona 

saudável da aptidão 

física. 

- Não se esforça na realização 

da tarefa proposta; 

- Não ajuda os colegas de 

forma adequada na realização 

dos respetivos testes; 

- Situa-se muito abaixo da 

zona saudável da aptidão 

física. 

 

RESPONSABILIDADE 

Respeito pelas 

regras 

- Possui sempre todo o 

material necessário; 

- Persiste sempre na 

realização da tarefa, só 

recorrendo ao 

professor ou aos pares 

após tentar resolver 

por si. 

- Possui quase sempre 

todo o material 

necessário;  

- Persiste na realização 

da tarefa, mas recorre ao 

professor ou aos pares e 

só depois tenta resolver 

por si. 

- Dispõe da maior 

parte do material 

necessário; 

- Recorre ao 

professor ou aos 

pares sempre que 

tem uma dificuldade, 

sem tentar resolver 

por si. 

- Raramente dispõe da 

maior parte do material 

necessário – Não se 

esforça para realizar a 

tarefa proposta;  

- Recorre sempre ao 

professor ou aos pares 

sempre que tem uma 

dificuldade, mas acaba 

por desistir. 

- Não dispõe do material 

necessário - Não faz a tarefa 

proposta ou realiza-a de modo 

muito incompleto  

- Desiste da realização da 

tarefa à primeira dificuldade e 

não recorre ao professor nem 

aos pares. 

Voltar 
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(K) Rubrica Específica De Avaliação - SITUAÇÃO DE JOGO (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Estrutura 

Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e precisa, 

com sucesso pleno. 

Utiliza frequentemente 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso  

- Utiliza 

frequentemente os 

mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente utiliza os 

recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases da 

ação. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados 

nas diversas fases da ação. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Relaciona-se sempre com 

cordialidade e respeito 

pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiro 

quer no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a entreajuda 

para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

regularmente os esforços 

dos companheiros com 

oportunidade, 

promovendo a 

entreajuda para 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

- Utiliza o material de 

prática ou os 

equipamentos sem 

rigor. Tende a não 

cumprir as regras de 

- Não se Interessa 

nem apoia os 

esforços dos 

companheiros, mas 

colabora, 

ocasionalmente, nas 

ações no sentido de 

alcançar o objetivo 

do jogo 

- Não se preocupa 

com o equipamento 

ou material de jogo e 

- Não apoia os colegas 

nem promove a 

entreajuda. 

- Não se preocupa com o 

equipamento ou material 

de jogo e nunca cumpre 

regras. 
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satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza sempre o 

equipamento adequado à 

modalidade, prepara o 

material e preocupa-se 

com a sua manutenção; 

conhece integralmente e 

aplica e faz cumprir as 

regras do jogo. 

favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza o equipamento 

adequado à modalidade, 

prepara o material e 

preocupa-se com a sua 

manutenção; conhece, 

aplica e faz cumprir 

parcialmente as regras 

do jogo 

jogo de forma a 

alcançar o objetivo 

raramente cumpre 

regras. 

PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

Destreza/ domínio 

técnico 

 

 

Utiliza sempre as ações 

técnico-táticas de forma 

oportuna e adequada a 

cada situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações técnicas 

de forma correta e precisa, 

com sucesso pleno. 

Utiliza frequentemente 

as ações técnico-táticas 

de forma oportuna e 

adequada a cada 

situação contribuindo 

para a fluidez da ação 

coletiva. 

- Realiza as ações 

técnicas de forma 

correta e precisa, com 

sucesso  

- Utiliza 

frequentemente os 

mesmos recursos 

técnico-táticos para 

diferentes situações. 

- Realiza as ações 

técnicas, sem, no 

entanto, mostrar a 

precisão ou obter 

sucesso. 

- Raramente utiliza os 

recursos técnico-

táticos adequados 

nas diversas fases da 

ação. 

- Raramente realiza 

as ações técnicas 

necessárias 

- Nunca utiliza os recursos 

técnico-táticos adequados 

nas diversas fases da ação. 

- Nunca realiza as ações 

técnicas necessárias. 

 

RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

 

- Relaciona-se sempre com 

cordialidade e respeito 

pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiro 

quer no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

sempre os esforços dos 

companheiros com 

oportunidade, 

- Relaciona-se com 

cordialidade e respeito 

pelos seus 

companheiros, quer no 

papel de parceiro. quer 

no de adversário; 

Interessa-se e apoia 

regularmente os esforços 

dos companheiros com 

- Não se Interessa nem 

apoia os esforços dos 

companheiros, mas 

colabora nas ações no 

sentido de alcançar o 

objetivo do jogo. 

- Utiliza o material de 

prática ou os 

equipamentos sem 

- Não se Interessa 

nem apoia os 

esforços dos 

companheiros, mas 

colabora, 

ocasionalmente, nas 

ações no sentido de 

alcançar o objetivo 

do jogo 

- Não apoia os colegas 

nem promove a 

entreajuda. 

- Não se preocupa com o 

equipamento ou material 

de jogo e nunca cumpre 

regras. 
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Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promovendo a entreajuda 

para favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza sempre o 

equipamento adequado à 

modalidade, prepara o 

material e preocupa-se 

com a sua manutenção; 

conhece integralmente e 

aplica e faz cumprir as 

regras do jogo. 

oportunidade, 

promovendo a 

entreajuda para 

favorecer o 

aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) 

outro(s) 

- Utiliza o equipamento 

adequado à modalidade, 

prepara o material e 

preocupa-se com a sua 

manutenção; conhece, 

aplica e faz cumprir 

parcialmente as regras 

do jogo 

rigor. Tende a não 

cumprir as regras de 

jogo de forma a 

alcançar o objetivo 

- Não se preocupa 

com o equipamento 

ou material de jogo e 

raramente cumpre 

regras. 

Voltar 
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(L) Rubrica Específica De Avaliação - TRABALHO EM GRUPO (processo) (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10  9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Autorregulação 

- Partilha sempre 

saberes e informações; 

- Apoia sempre os pares 

em diversas tarefas; - 

Fornece sempre 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Partilha quase sempre 

saberes e informações; 

- Apoia quase sempre 

os pares em diversas 

tarefas; - Fornece 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Partilha saberes e 

informações e apoia os 

pares em diversas 

tarefas, mas apenas 

quando solicitado. 

Fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo, mas de forma 

irregular. 

- Raramente partilha 

saberes e informações e 

apoia os pares em 

diversas tarefas, mas 

apenas quando 

solicitado. Raramente 

fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo. 

- Não partilha saberes e 

informações. Não apoia os 

pares nas diversas tarefas.  

- Não fornece feedback 

para melhoria do trabalho 

de grupo. 

COMUNICAÇÃO Negociação 

- Aceita sempre e 

argumenta pontos de 

vista diversos na 

abordagem dos 

problemas; - Respeita 

sempre diferenças de 

características, crenças 

e opções; - Resolve 

sempre problemas 

relacionais com empatia 

e sentido crítico, 

promovendo consensos 

- Aceita quase sempre e 

argumenta pontos de 

vista diversos na 

abordagem dos 

problemas; - Respeita 

sempre diferenças de 

características, crenças 

e opções; - Resolve 

quase sempre 

problemas relacionais 

com empatia e sentido 

crítico, promovendo 

consensos 

- Aceita pontos de vista 

diversos, respeitando 

diferenças de 

características, crenças 

e opções. Contribui para 

a resolução de 

problemas relacionais, 

com empatia ou sentido 

crítico, sem, contudo, 

conseguir algum 

consenso. 

- Raramente aceita 

pontos de vista 

diversos, respeitando 

diferenças de 

características, crenças 

e opções. Raramente 

Contribui para a 

resolução de problemas 

relacionais, com 

empatia ou sentido 

crítico, sem, contudo, 

conseguir algum 

consenso. 

- Não aceita pontos de 

vista diversos, nem 

respeita diferenças de 

características, crenças e 

opções. 

 - Não contribui para a 

resolução de problemas 

relacionais. 
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PARTICIPAÇÃO Colaboração 

- Partilha sempre 

saberes e informações; 

- Apoia sempre os pares 

em diversas tarefas; - 

Fornece sempre 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Identifica sempre os 

pontos fracos e fortes 

das suas aprendizagens. 

- Melhora ou aprofunda 

saberes, tendo em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor. 

- Partilha quase sempre 

saberes e informações; 

- Apoia quase sempre 

os pares em diversas 

tarefas; - Fornece 

feedback para melhoria 

ou aprofundamento do 

trabalho de grupo. 

- Identifica 

regularmente os pontos 

fracos e fortes das suas 

aprendizagens. - 

Melhora ou aprofunda 

saberes, tendo em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor. 

- Partilha saberes e 

informações e apoia os 

pares em diversas 

tarefas, mas apenas 

quando solicitado. 

Fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo, mas de forma 

irregular. 

- Identifica os pontos 

fracos e fortes das suas 

aprendizagens. - Tem 

em consideração o 

feedback dos pares e do 

professor, mas não 

evidencia melhorias 

significativas. 

- Raramente partilha 

saberes e informações e 

apoia os pares em 

diversas tarefas, mas 

apenas quando 

solicitado. Raramente 

fornece feedback para 

melhoria do trabalho de 

grupo. 

- Raramente identifica 

os pontos fracos e 

fortes das suas 

aprendizagens. – 

Raramente tem em 

consideração o 

feedback dos pares e do 

professor e não 

evidencia melhorias 

significativas. 

- Não partilha saberes e 

informações. Não apoia os 

pares nas diversas tarefas.  

- Não fornece feedback 

para melhoria do trabalho 

de grupo. 

- Não identifica os pontos 

fracos e fortes das suas 

aprendizagens. - Não tem 

em consideração o 

feedback dos pares e do 

professor, nem apresenta 

melhorias. 

RESPONSABILIDADE Responsabilidade 

Contribui sempre para a 

resolução da tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos  

-Comparece com o 

material necessário;  

-Estabelece objetivos;  

-Distribui tarefas. 

Contribui quase sempre 

para a resolução da 

tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos;  

-Comparece com o 

material necessário;  

-Estabelece objetivos;  

-Distribui tarefas. 

Contribui de forma 

irregular para a 

resolução da tarefa:  

- Cumpre regras e 

prazos; 

- Comparece com o 

material necessário; 

mas não estabelece 

objetivos nem distribui 

tarefas. 

Contribui raramente 

para a resolução da 

tarefa:  

- Nem sempre cumpre 

regras e prazos  

- Muitas vezes não 

comparece com o 

material necessário; 

Não estabelece 

objetivos nem distribui 

tarefas. 

Não cumpre as tarefas 

que lhe foram atribuídas.  

Não respeita os prazos. 

Não traz o material 

necessário.  

Não estabelece objetivos 

nem distribui tarefas. 

Voltar 
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(M) Rubrica Específica De Avaliação – TRABALHO DE PESQUISA (2º e 3º ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Educação Física 

Ano(s) de escolaridade:  Do 5º ao 12º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Relação de Conceitos 

- Hierarquiza sempre a 

informação; 

 - Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica; 

 - Utiliza sempre 

terminologia específica 

ao tema/disciplina.  

- Hierarquiza de forma 

consistente a 

informação;  

- Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

- Respeita de forma 

consistente as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza terminologia 

específica ao 

tema/disciplina. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

 

- Apresenta falhas que 

impedem a 

compreensão da 

exposição. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Rigor 

- Reflete e apresenta 

com clareza os dados e 

conclui com base no 

trabalho efetuado. 

- Hierarquiza a 

informação; 

- Reflete e apresenta os 

dados e conclui com 

base no trabalho 

efetuado. 

- Hierarquiza de forma 

consistente a 

informação; 

- Apresenta conclusões 

sem, no entanto, as 

relacionar com os 

conteúdos do 

documento. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

- Apresenta conclusões 

sem as relacionar com 

os conteúdos do 

documento. 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

- Não produz qualquer 

conclusão pertinente 

ou sugestão com base 

no tema estudado. 

- Apresenta falhas que 

impedem a 
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 - Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

 - Mobiliza e integra os 

conceitos e as ideias 

principais. 

compreensão da 

exposição. 

compreensão da 

exposição. 

compreensão da 

exposição. 

Participação Domínio de conteúdos 

-Integra, com 

propriedade, de  

forma autónoma e num 

discurso próprio, a 

informação recolhida.  

-Afere a  

validade da informação 

em função do tipo de 

fonte consultada. 

-Integra, de forma 

geralmente bastante 

adequada (sem 

necessidade de  

apoio e num discurso 

pouco colado às fontes 

consultadas), a 

informação recolhida. 

-Revela uma leitura  das 

fontes bibliográficas. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição.  

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas que 

impedem a 

compreensão da 

exposição.  

Responsabilidade Reflexão 

- Respeita sempre as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza sempre 

terminologia específica 

ao tema/disciplina. 

- Respeita de forma 

consistente as 

convenções/normas da 

língua e da área 

científica;  

- Utiliza terminologia 

específica ao 

tema/disciplina. 

- Apresenta falhas que 

não condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas que 

condicionam a 

compreensão da 

exposição. 

- Apresenta falhas que 

impedem a 

compreensão da 

exposição. 

Voltar 

  



 

42 
 

(N) Rubrica Específica De Avaliação - APRESENTAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICAÇÕES (2º ciclo) 
Disciplina(s):  Educação Musical 

Ano(s) de escolaridade:  5º e 6º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos 

vários suportes digitais 

e /ou apresenta 

publicamente com 

muita fluência e 

autonomia as 

atividades que lhe são 

propostas. 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos vários 

suportes digitais e /ou 

apresenta publicamente 

com fluência e autonomia 

as atividades que lhe são 

propostas. 

 

Realiza publicações de 

criações musicais nos vários 

suportes digitais e /ou 

apresenta publicamente 

com alguma fluência e 

autonomia as atividades 

que lhe são propostas. 

 

Realiza algumas publicações 

de criações musicais nos 

vários suportes digitais e /ou 

apresenta publicamente com 

pouca fluência e autonomia 

as atividades que lhe são 

propostas. 

 

Não realiza publicações 

de criações musicais nos 

vários suportes digitais e 

/ou não apresenta 

publicamente com 

muita fluência e 

autonomia as atividades 

que lhe são propostas. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

RIGOR 

Comunica de forma 

audível com dicção, 

fluência, utilizando uma 

linguagem clara e 

objetiva, recorrendo a 

vocabulário específico 

da disciplina. 

Expressa-se sempre de 

forma adequada ao 

contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem 

verbal, corporal e 

instrumental. 

Comunica quase sempre de 

forma audível com dicção, 

fluência, utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, 

recorrendo a vocabulário 

específico da disciplina. 

Expressa-se 

frequentemente de forma 

adequada ao contexto 

discursivo, recorrendo a 

linguagem verbal, corporal 

e instrumental. 

Comunica de forma audível 

com dicção, fluência, 

utilizando uma linguagem 

por vezes clara e objetiva 

recorrendo a vocabulário 

específico da disciplina. 

Expressa-se algumas vezes 

de forma adequada ao 

contexto discursivo, 

recorrendo a linguagem 

verbal corporal e 

instrumental 

Comunica de forma pouco 

audível, apresentando 

dificuldades na dicção e na 

fluência utilizando uma 

linguagem por vezes pouco 

clara e objetiva recorrendo a 

vocabulário restrito 

específico da disciplina. 

Expressa-se poucas vezes de 

forma adequada ao contexto 

discursivo, recorrendo 

raramente a linguagem 

verbal, corporal e 

instrumental. 

Não consegue 

comunicar de forma 

audível. Apresenta 

muitas dificuldades na 

dicção, fluência 

utilizando uma 

linguagem pouco clara e 

objetiva recorrendo a 

vocabulário restrito 

específico da disciplina. 

Não consegue 

expressar-se de forma 

adequada ao contexto 

discursivo recorrendo 
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 raramente a linguagem 

verbal, corporal e 

instrumental 

PARTICIPAÇÃO RESILIÊNCIA 

Participa em todas as 

tarefas com elevado 

empenho e 

persistência. 

Manifesta sempre 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

pertinente e 

construtiva, quer nas 

tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar. 

Participa em todas as 

tarefas com empenho e 

persistência. 

Manifesta, com frequência, 

espírito de iniciativa, 

participando de forma 

pertinente e construtiva, 

quer nas tarefas das aulas, 

quer nos projetos de 

âmbito escolar.  

 

Participa em todas as 

tarefas com algum 

empenho e persistência. 

Manifesta, por vezes, 

espírito de iniciativa, quer 

nas tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar.  

 

Participa em algumas tarefas 

com e pouco empenho e 

persistência. 

Manifesta pouco espírito de 

iniciativa e pouca 

participação, quer nas tarefas 

das aulas, quer nos projetos 

de âmbito escolar 

Não participa nas 

tarefas. 

Não manifesta espírito 

de iniciativa nem 

participa quer nas 

tarefas das aulas, quer 

nos projetos de âmbito 

escolar 

RESPONSABILIDADE  COOPERAÇÃO 

Cumpre sempre os 

prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura 

dos guiões pré-

definidos.  

 

Cumpre frequentemente os 

prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura dos 

guiões pré-definidos 

Cumpre, na maioria das 

vezes, os prazos e as 

instruções dadas pelo 

professor, não respeitando, 

por vezes, a estrutura dos 

guiões pré-definidos 

Raramente cumpre os prazos 

e as instruções dadas pelo 

professor, não respeitando a 

estrutura dos guiões pré-

definidos. 

 

Não cumpre os prazos e 

as instruções dadas pelo 

professor, nem respeita 

a estrutura dos guiões 

pré-definidos. 

 

Voltar 
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(O) Rubrica Específica De Avaliação - COMPOSIÇÃO /IMPROVISAÇÃO (2º ciclo)   
Disciplina(s):  Educação Musical 

Ano(s) de escolaridade:  5º e 6º anos 

Critérios 

transversais 
Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

COMPOSIÇÃO/ 

IMPROVISAÇÃO 

 

 

Improvisa e compõe peças 

musicais, mobilizando com 

muita criatividade as 

aprendizagens na 

combinação e manipulação 

dos vários elementos da 

música (timbre, altura, 

dinâmica, ritmo, forma, 

texturas), utilizando múltiplos 

recursos (fontes sonoras 

convencionais e não 

convencionais). 

Utiliza com muita facilidade 

uma estrutura musical pré-

existente bem como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

 

Improvisa e compõe peças 

musicais, mobilizando 

com bastante criatividade 

e responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Utiliza com bastante 

facilidade uma estrutura 

musical pré-existente 

bem como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

Improvisa e compõe 

peças musicais, 

mobilizando com 

criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Utiliza com facilidade 

uma estrutura musical 

pré-existente bem como 

uma criação/composição 

em tempo real. 

Não improvisa e 

compõe peças musicais, 

mobilizando com 

criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação e 

manipulação dos vários 

elementos da música. 

Não utiliza com 

facilidade uma estrutura 

musical pré-existente 

bem como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

Não improvisa e compõe 

peças musicais, mobilizando 

com criatividade e 

responsabilidade 

aprendizagens na 

combinação nem manipula 

os vários elementos da 

música. 

Não utiliza uma estrutura 

musical pré-existente bem 

como uma 

criação/composição em 

tempo real. 

CORREÇÃO 

Explora/experimenta novas 

sonoridades musicais 

aplicando de forma bastante 

adequada e com muita 

correção e autonomia, os 

conhecimentos e conceitos 

Explora/experimenta 

novas sonoridades 

musicais aplicando de 

forma adequada e com 

correção e autonomia, os 

conhecimentos e 

Explora/experimenta 
novas sonoridades 
musicais aplicando de 
forma adequada e com 
alguma correção e 
autonomia, os 
conhecimentos e 

Apresenta dificuldades 

quando 

explora/experimenta 

novas sonoridades 

musicais aplicando de 

forma inadequada e 

Apresenta muitas 

dificuldades quando 

explora/experimenta novas 

sonoridades musicais 

aplicando de forma 

inadequada os 
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previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 

conceitos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 

 

conceitos previstos nas 
Aprendizagens 
Essenciais. 
 

sem correção e 

autonomia, os 

conhecimentos e 

conceitos previstos nas 

Aprendizagens 

Essenciais. 

 

conhecimentos e conceitos 

previstos nas Aprendizagens 

Essenciais. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Comunica muitas vezes com 

elevado sentido crítico e 

criatividade utilizando um 

crescente domínio do 

vocabulário e simbologias 

musicais. 

 

Comunica a maior parte 

das vezes com sentido 

crítico e criatividade 

utilizando um crescente 

domínio do vocabulário e 

simbologias musicais. 

Comunica com sentido 

crítico e criatividade 

utilizando um crescente 

domínio do vocabulário e 

simbologias musicais. 

 

Comunica com pouca 

criatividade, revelando 

escasso sentido crítico e 

pouco domínio do 

vocabulário e 

simbologias musicais. 

 

Comunica sem criatividade, 

revelando escasso sentido 

crítico e pouco domínio do 

vocabulário e simbologias 

musicais. 

PARTICIPAÇÃO AUTONOMIA 

Participa em todas as tarefas 

com elevado empenho e 

persistência.  

 

Participa na maioria das 

tarefas com empenho e 

persistência. 

Participa na maioria das 

tarefas com algum 

empenho e persistência. 

 

Participa em algumas 

das tarefas, revelando 

pouco empenho e 

persistência. 

Não participa nas tarefas, 

revelando falta de empenho 

e de persistência. 

RESPONSABILIDADE COOPERAÇÃO 

Cumpre sempre os prazos e 

as instruções dadas pelo 

professor, respeitando a 

estrutura dos guiões pré-

definidos.  

Cumpre frequentemente 

os prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

respeitando a estrutura 

dos guiões pré-definidos.  

Cumpre, na maioria das 

vezes, os prazos e as 

instruções dadas pelo 

professor, não 

respeitando, por vezes, a 

estrutura dos guiões pré-

definidos. 

Raramente cumpre os 

prazos e as instruções 

dadas pelo professor, 

não respeitando a 

estrutura dos guiões 

pré-definidos. 

 

Não cumpre os prazos e as 

instruções dadas pelo 

professor, nem respeita a 

estrutura dos guiões pré-

definidos. 

 

Voltar 
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(P) Rubrica Específica De Avaliação – Póster Científico(2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário) 
Disciplina(s):  Ciências Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia, Biologia e Física e Química A               

Ano(s) de escolaridade:  De 5º a 12º anos 

Critérios transversais 

e da 

tarefa 

Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

Conteúdo 

 

Apresenta todos os tópicos 

solicitados, com conteúdo 

muito pertinente. 

 Pesquisa e utiliza de forma 

eficaz fontes de informação 

diversificadas. 

Apresenta todos os 

tópicos solicitados, com 

conteúdo pertinente. 

Pesquisa e utiliza fontes 

de informação 

diversificadas. 

 

Apresenta os tópicos 

solicitados, com conteúdo 

nem sempre pertinente. 

Pesquisa e utiliza fontes 

de informação, mas pouco 

diversificadas. 

 Apresenta alguns 

tópicos solicitados, com 

conteúdo pouco 

pertinente. 

Pesquisa e utiliza poucas 

fontes de informação. 

 

Não apresenta todos 

os tópicos solicitados. 

Pesquisa e utiliza de 

forma eficaz fontes de 

informação 

diversificadas. 

 

 

Correção 

 

 Utiliza com proficiência a 

linguagem científica. 

Apresenta os conceitos e 

processos científicos de forma 

muito correta. 

 Utiliza corretamente a 

linguagem científica. 

 Apresenta os conceitos e 

processos científicos de 

forma correta. 

 Apresenta algumas falhas 

na linguagem científica. 

 Apresenta os conceitos e 

processos científicos com 

algumas incorreções. 

Apresenta falhas 

frequentes na linguagem 

científica. 

 Apresenta os conceitos 

e processos científicos 

com muitas incorreções. 

Não utiliza linguagem 

científica 

 Não apresenta os 

conceitos e processos 

científicos de forma 

correta. 

 

 

 

Comunicação 

 

 

 

Organização 

 

 

 

 Seleciona e organiza toda a 

informação de forma 

totalmente adequada. 

 

 Seleciona e organiza toda 

a informação de forma 

adequada. 

 

Seleciona e organiza toda 

a informação de forma, 

adequada com algumas 

falhas. 

 

 Seleciona informação, 

mas não a organiza de 

forma adequada. 

 

 Não seleciona nem 

organiza a informação 

de forma adequada. 
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Apresentação 

 

As formas de expressão da 

informação (gráficos, imagens 

tabelas, imagens) são muito 

adequadas. 

 Grafismo muito apelativo, 

muito fácil de ler. 

As formas de expressão da 

informação (gráficos, 

imagens tabelas, imagens) 

são adequadas. 

 Grafismo apelativo, fácil 

de ler. 

 

As formas de expressão da 

informação (gráficos, 

imagens tabelas, imagens) 

são adequadas. 

Grafismo apelativo, não 

sendo de fácil leitura (as 

cores escolhidas e/ou 

organização dos textos e 

imagens apresentam 

falhas) 

 As formas de expressão 

da informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) são pouco 

adequadas. 

 Grafismo pouco 

apelativo, sendo de 

difícil leitura (as cores 

escolhidas e/ou 

organização dos textos e 

imagens apresentam 

muitas falhas) 

As formas de 

expressão da 

informação (gráficos, 

imagens tabelas, 

imagens) não são 

adequadas. 

 Grafismo nada 

apelativo, sendo de 

difícil leitura (as cores 

escolhidas e/ou 

organização dos textos 

e imagens, 

apresentam muitas 

falhas) 

Participação 

 

-Manifesta elevado empenho 

na concretização da tarefa. 

Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

Manifesta algum 

empenho na 

concretização da tarefa. 

Manifesta pouco 

empenho na 

concretização da tarefa. 

Não manifesta 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

 

 

Responsabilidade 

 

 

 

Cumpre o prazo de entrega 

previamente estipulado e as 

instruções dadas pelo professor, 

com muito rigor. 

Manifesta elevado cuidado com 

a apresentação do seu trabalho. 

Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre a 

maioria das instruções 

dadas pelo professor. 

Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

 Cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

 Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 

Não cumpre o prazo de 

entrega previamente 

estipulado e cumpre 

algumas das instruções 

dadas pelo professor. 

 Manifesta pouco 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

Não cumpre o prazo 

previamente 

estipulado da 

apresentação nem as 

instruções dadas pelo 

professor. 

Não manifesta cuidado 

com a apresentação 

do seu trabalho. 

Voltar 
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(Q) Rubrica Específica De Avaliação – Resolução de problemas (2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário)  
Disciplina(s):  Matemática    

Ano(s) de 

escolaridade:  

De 5º a 12º anos 

CRITÉRIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4  3 2 1 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

Revela conhecimentos nos 

diversos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-os, 

de forma adequada, para 

resolver o problema. 

Revela conhecimentos nos 

diversos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-os 

para resolver o problema. 

Revela conhecimentos nos 

domínios das aprendizagens e 

mobiliza-os para resolver o 

problema, apresentando alguns 

erros. 

Revela poucos conhecimentos 

nos domínios das 

aprendizagens e mobiliza-os de 

forma errada para resolver o 

problema. 

Não revela conhecimentos 

nos domínios das 

aprendizagens nem os 

mobiliza, de forma 

adequada, para resolver o 

problema. 

Plano de resolução 

Elabora e aplica uma 

estratégia de resolução 

totalmente válida, 

identificando, de forma 

adequada, o ponto de partida 

e ponto de chegada do 

problema, e, sempre que 

necessário, utiliza 

convenientemente a 

tecnologia. 

Elabora e aplica uma estratégia 

de resolução válida, 

identificando o ponto de 

partida e ponto de chegada do 

problema, e, sempre que 

necessário, utiliza 

convenientemente a tecnologia 

Elabora e aplica uma estratégia 

de resolução válida, 

identificando 

o ponto de partida e ponto de 

chegada, mas apresenta muita 

dificuldade em traduzi-los por 

palavras suas, e, sempre que 

necessário, utiliza a tecnologia. 

 

Tem muitas dificuldades em 

elaborar e aplicar uma 

estratégia de resolução válida, 

não identificando corretamente 

o ponto de partida e/ou o 

ponto de chegada, e, quando 

necessário, tem dificuldades 

em utilizar a tecnologia. 

Não elabora nem aplica uma 

estratégia de resolução 

válida, e não reconhece o 

ponto de partida e/ou o 

ponto de chegada, e não 

utiliza a tecnologia, quando 

necessário. 

Rigor 

Utiliza corretamente a 

linguagem simbólica da 

matemática, obedece a todas 

condições do problema e 

justifica todos os passos. 

Utiliza corretamente a 

linguagem simbólica da 

matemática, obedece às 

condições do problema e 

justifica quase todos os passos 

Utiliza a linguagem simbólica da 

matemática, obedece às 

condições do problema e 

justifica a maioria dos passos, 

apresentando algumas falhas. 

Raramente utiliza a linguagem 

simbólica, não obedece às 

condições do problema e não 

justifica a maioria dos passos. 

Não utiliza a linguagem 

simbólica não obedece às 

condições do problema nem 

justifica os passos. 
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Espírito Crítico 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos, 

argumentando de forma 

clara e correta e verifica sua 

validade no contexto do 

problema. 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos, 

argumentando de forma 

correta e verifica a sua validade 

no contexto do problema. 

Analisa criticamente os 

resultados obtidos e verifica a 

sua validade no contexto do 

problema, embora com falhas de 

argumentação. 

Analisa, com falhas de 

argumentação, os resultados 

obtidos e não verifica a sua 

validade no contexto do 

problema. 

Não analisa criticamente os 

resultados obtidos nem a sua 

validade no contexto do 

problema. 

Voltar 
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(R) Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL INGLÊS (Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Inglês 

Ano(s) de escolaridade: 10º e 11º anos 

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

18-20 14-17 10-13 8-9 1-7 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

 

 

Correção 

linguística 

• Revela muito bom 

domínio de estruturas 

simples, recorrendo 

frequentemente a 

outras mais complexas. 

•Manifesta elevado 

controlo e adequação 

vocabulares. 

• Pronuncia sempre de 

forma clara. 

• Revela bom domínio de 

estruturas gramaticais simples, 

recorrendo, por vezes, a outras 

mais complexas. 

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares. 

• Pronuncia frequentemente 

de forma clara. 

• Revela razoável domínio de 

estruturas gramaticais 

simples.  

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

razoáveis.  

• Pronuncia, na maioria das 

vezes, de forma clara. 

• Revela domínio elementar 

de estruturas gramaticais 

simples. 

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

elementares.  

• Pronuncia, por vezes, de 

forma pouco clara. 

• Revela domínio limitado 

de estruturas gramaticais 

simples, cometendo erros 

frequentes.  

• Manifesta controlo e 

adequação vocabulares 

limitados.  

• Pronuncia de forma 

pouco clara, exigindo 

esforço de compreensão. 

 

 

 

Desenvolvi- 

mento 

temático 

• Desenvolve um tema 

com elevada 

consistência, 

apresentando sempre 

informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

consistência, apresentando 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

 

 

• Desenvolve um tema com 

alguma consistência, 

apresentando, por vezes, 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

pouca consistência, 

apresentando raramente 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Não desenvolve um tema 

com consistência, nem 

apresenta informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 
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Comunicação 

 

 

 

Fluência 

• Comunica com 

espontaneidade/facilid

a-de; 

• Faz pausas, 

ocasionalmente, para 

planificar o discurso. 

•Exprime-se sempre de 

forma audível e com 

dicção. 

 

• Comunica, quase sempre, 

com espontaneidade/ 

facilidade. 

• Faz algumas pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma audível 

e com dicção. 

• Comunica com 

alguma facilidade. 

• Faz várias pausas para 

planificar o discurso. 

 

• Exprime-se de forma 

audível, mas com falhas ao 

nível da dicção. 

• Comunica com pouca 

facilidade. 

• Faz pausas e hesitações 

evidentes para planificar/ 

reformular o discurso. 

• Exprime-se com algumas 

dificuldades. 

• Comunica com 

dificuldade, o 

que, por vezes, impede a 

compreensão. 

• Faz pausas e hesitações 

frequentes na tentativa de 

planificar/reformular o 

discurso. 

• Exprime-se com muitas 

dificuldades. 

Interação 

 

• Interage com o outro, 

aceitando sempre 

feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 

aceitando quase sempre 

feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 

aceitando por vezes 

feedback construtivo. 

• Raramente interage com o 

outro, manifestando 

dificuldades em aceitar 

feedback. 

• Não interage com o 

outro, revelando muitas 

dificuldades em responder 

a questões que lhe são 

colocadas. 

Participação 

• Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da 

tarefa.  

• Manifesta empenho na 

concretização da tarefa.  

 

• Manifesta algum empenho 

na concretização da tarefa.  

 

• Manifesta pouco empenho 

na concretização da tarefa.  

• Não manifesta empenho 

na concretização da tarefa.  

 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 

• Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

e as instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu trabalho. 

• Cumpre o tempo estipulado 

para a tarefa e respeita a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com algumas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com muitas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 

• Não cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

nem as instruções dadas 

pelo professor. 

Voltar 
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(S) Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (2º e 3º Ciclos) 

Disciplina(s): Inglês e Francês 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 9º anos 

Critérios 

transversais 

Critérios da 

tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Correção 

Linguística 

 

• Revela muito bom 

domínio de estruturas 

simples, recorrendo 

frequentemente a 

outras mais complexas. 

• Pronuncia sempre de 

forma clara. 

• Revela bom domínio de 

estruturas gramaticais simples, 

recorrendo, por vezes, a outras 

mais complexas. 

• Pronuncia frequentemente 

de forma clara. 

• Revela razoável domínio de 

estruturas gramaticais 

simples.  

• Pronuncia, na maioria das 

vezes, de forma clara. 

• Revela domínio elementar 

de estruturas gramaticais 

simples. 

• Pronuncia, por vezes, de 

forma pouco clara. 

• Revela domínio limitado 

de estruturas gramaticais 

simples, cometendo erros 

frequentes.  

• Pronuncia de forma 

pouco clara, exigindo 

esforço de compreensão. 

 

Desenvolvi- 

mento 

temático 

 

• Desenvolve um tema 

com elevada 

consistência, 

apresentando sempre 

informações ou 

argumentos com 

segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

consistência, apresentando 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

 

• Desenvolve um tema com 

alguma consistência, 

apresentando, por vezes, 

informações ou argumentos 

com segurança e exemplos 

relevantes. 

• Desenvolve um tema com 

pouca consistência, 

apresentando raramente 

informações ou argumentos 

com segurança. 

• Não desenvolve um 

tema com consistência, 

nem apresenta 

informações ou 

argumentos com 

segurança. 

 

Comunicação 

 

 

 

Fluência 

 

 

• Comunica com 

espontaneidade/facilida

de. 

• Faz pausas, 

ocasionalmente, para 

planificar o discurso. 

• Comunica, quase sempre, 

com espontaneidade/ 

facilidade. 

• Faz algumas pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma audível 

e com dicção. 

• Comunica com 

alguma facilidade. 

• Faz várias pausas para 

planificar o discurso. 

• Exprime-se de forma 

audível, mas com falhas ao 

nível da dicção. 

• Comunica com pouca 

facilidade. 

• Faz pausas e hesitações 

evidentes para planificar/ 

reformular o discurso. 

• Comunica com 

dificuldade, o 

que, por vezes, impede a 

compreensão. 

• Faz pausas e hesitações 

frequentes. 
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•Exprime-se sempre de 

forma audível e com 

dicção. 

• Exprime-se com algumas 

dificuldades. 

• Exprime-se com muitas 

dificuldades. 

 

Postura 

 

• Adota uma excelente 

postura corporal, com 

adequado domínio do 

corpo. 

• Adota uma postura corporal 

bastante satisfatória, com 

adequado domínio do corpo. 

• Adota uma postura corporal 

satisfatória, apresentando 

algumas falhas ao nível do 

domínio do corpo. 

• Revela algumas falhas ao 

nível da postura corporal e do 

domínio do corpo. 

• Adota uma postura 

corporal e domínio do 

corpo inadequados. 

 

Participação 

• Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da tarefa. 

• Manifesta empenho na 

concretização da tarefa.  

 

• Manifesta algum empenho 

na concretização da tarefa.  

 

• Manifesta pouco empenho 

na concretização da tarefa.  

• Não manifesta 

empenho na 

concretização da tarefa.  

 

Responsabilidade 

 

 

• Manifesta elevado 

cuidado com a 

apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

e as instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta cuidado com a 

apresentação do seu trabalho. 

• Cumpre o tempo estipulado 

para a tarefa e respeita a 

maioria das instruções dadas 

pelo professor. 

• Manifesta algum cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com algumas 

falhas, o tempo estipulado 

para a tarefa e as instruções 

dadas pelo professor. 

• Manifesta pouco cuidado 

com a apresentação do seu 

trabalho. 

• Cumpre, com muitas falhas, 

o tempo estipulado para a 

tarefa e as instruções dadas 

pelo professor. 

• Não manifesta cuidado 

com a apresentação do 

seu trabalho. 

• Não cumpre o tempo 

estipulado para a tarefa 

nem as instruções dadas 

pelo professor. 

Voltar 
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(T) Rubrica Específica De Avaliação:  EXERCÍCIO DE PRODUÇÃO ESCRITA (LÍNGUAS) (2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Disciplina(s): Português, Inglês e Francês 

Ano(s) de escolaridade: De 5º a 12º  anos  

Critérios 

transversais 
Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Correção 

 

- Respeita sempre as 

convenções:  estruturas 

da língua; regras 

gramaticais; pontuação.  

- Redige sem erros 

ortográficos. 

- Respeita quase sempre as 

convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com poucos erros 

ortográficos. 

- Respeita a maioria das 

convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com alguns erros 

ortográficos, não afetando a 

compreensão. 

- Respeita, com muitas falhas, 

as convenções:  estruturas da 

língua; regras gramaticais; 

pontuação.  

- Redige com erros ortográficos 

afetando, por vezes, a 

compreensão. 

- Não respeita as 

convenções 

linguísticas. 

- Redige com 

muitos erros 

ortográficos, 

dificultando a 

compreensão. 

 

 

 

Coerência/Coesão 

 

- Apresenta uma 

sequência lógica de ideias 

e um discurso muito bem 

articulado. 

- Liga frases com 

conetores de uso 

frequente, bem como 

outros mais complexos. 

- Apresenta uma sequência 

lógica de ideias e um discurso 

articulado de forma bastante 

satisfatória. 

- Liga frases com conetores 

de uso frequente e, por 

vezes, utiliza outros mais 

complexos. 

- Apresenta uma sequência de 

ideias e um discurso, por vezes, 

articulado. 

- Liga frases com conetores de 

uso frequente. 

- Apresenta falhas ao nível da 

sequência de ideias e manifesta 

dificuldades na articulação do 

discurso. 

- Raramente liga frases com 

conetores. 

- Apresenta 

muitas falhas ao 

nível da sequência 

de ideias e não 

consegue articular 

o discurso. 

- Não consegue 

ligar frases 

recorrendo a 

conetores. 
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Comunicação 

 

 

 

 

Pertinência 

 

 

- Redige um texto sobre o 

tema proposto, 

apresentando, de forma 

sempre clara e precisa, 

toda a informação 

solicitada. 

- Utiliza um repertório 

lexical e registo de língua 

adequados e excelente 

domínio do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige um texto sobre o 

tema proposto, 

apresentando, de forma clara 

e precisa, toda a informação 

solicitada. 

- Utiliza um repertório lexical 

e registo de língua adequados 

e um domínio bastante 

satisfatório do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige um texto sobre o tema 

proposto, apresentando, por 

vezes, a informação solicitada 

de forma clara e precisa. 

- Utiliza um repertório lexical e 

registo de língua, por vezes, 

adequado e um domínio 

satisfatório do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige um texto com desvios 

ao tema e nem sempre 

apresenta a informação 

solicitada de forma clara. 

- Utiliza um reduzido repertório 

lexical e falhas ao nível do 

registo da língua. 

- Revela dificuldades no 

domínio do vocabulário 

específico da temática a 

abordar. 

- Redige algumas 

frases não 

respeitando o 

tema solicitado. 

- Não domina o 

vocabulário 

específico da 

temática a 

abordar. 

 

Participação 

 - Manifesta elevado 

empenho na 

concretização da tarefa. 

- Manifesta empenho na 

concretização da tarefa. 

- Manifesta algum empenho na 

concretização da tarefa. 

- Manifesta pouco empenho na 

concretização da tarefa. 

- Não manifesta 

empenho na 

concretização da 

tarefa. 

 

Responsabilidade 

- Manifesta muito 

cuidado com a 

apresentação do texto. 

- Manifesta cuidado com a 

apresentação do texto. 

- Manifesta algum cuidado com 

a apresentação do texto. 

- Manifesta pouco cuidado com 

a apresentação do texto. 

- Não manifesta 

cuidado com a 

apresentação do 

texto. 

Voltar 
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Rubrica Específica De Avaliação:  Apresentação Oral Português (2º Ciclo) 
Disciplina(s): Português 

Ano(s) de escolaridade: 5º e 6º anos 

Critérios transversais e da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

Conteúdo 

- Domina o assunto, responde 
a questões fornecendo 
explicações adicionais. 

- Revela domínio geral 
sobre o assunto. Responde 
a todas as questões 
corretamente. 

- Revela conhecimento 
sobre o assunto, 
responde corretamente 
à maioria das questões. 

- Revela conhecimento 
básico evidenciando pouco 
domínio sobre o assunto. 

- Não está familiarizado com o assunto, 
é incapaz de responder a questões. 

Correção 

- Utiliza um vocabulário 
diversificado e adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com conectores 
adequados e diversificados, 
sem repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
globalmente diversificado 
e adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com conectores 
adequados, e 
diversificados ainda que 
com algumas repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
pouco diversificado, mas 
adequado. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com recurso a 
conectores geralmente 
adequados, embora 
pouco diversificados e 
com repetições. 

- Utiliza um vocabulário 
geralmente pouco 
adequado e/ou repetitivo. 
- Organiza e encadeia as 
ideias com recurso a 
conectores inadequados e 
repetitivos. 

- Utiliza um vocabulário desadequado 
e/ou repetitivo. 
- Não organiza nem encadeia as ideias 
com recurso a conectores, limitando-se 
a justapor ideias de forma desarticulada 
e confusa. 

Comunicação 
 

Clareza 

- Expressa-se sempre de 
forma fluente, com ritmo, 
com pronúncia clara e 
audível. 

- Expressa-se quase 
sempre de forma fluente, 
com ritmo, com pronúncia 
clara e audível. 

- Expressa-se por vezes 
de forma fluente e com 
ritmo, mas nem sempre 
é audível. 

- Revela dificuldades em 
expressar-se e é muitas 
vezes difícil de ouvir. 

- Não consegue expressar-se de forma 
adequada e audível. 

Postura 

- Assume uma postura 
correta, descontraída e 
confiante. 
- Mantém contacto visual, 
captando a atenção da 
audiência facilmente. 

- Assume uma postura 
correta, geralmente 
descontraída e confiante. 
- Contacto visual 
frequente, consultando 
notas com pouca 
frequência. 

- Assume uma postura 
correta, mas pouco 
descontraída e 
confiante. 
- Algum contacto visual, 
consultando notas 
frequentemente. 

- Assume uma postura 
rígida. 
- Pouco contacto visual, 
consultando notas com 
muita frequência. 

- Assume uma postura muito rígida. 
- Sem qualquer contacto visual com a 
audiência, lendo a partir de notas. 

Participação 
 

-Manifesta elevado empenho 
na concretização da tarefa. 

-Manifesta empenho na 
concretização da tarefa. 

-Manifesta algum 
empenho na 
concretização da tarefa. 

-Manifesta pouco 
empenho na concretização 
da tarefa. 

-Não manifesta empenho na 
concretização da tarefa. 

Responsabilidade 

- Cumpre o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e as instruções 
dadas pelo professor. 

- Cumpre o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e cumpre a 
maioria das instruções 
dadas pelo professor. 

- Cumpre com algumas 
falhas o tempo 
previamente estipulado 
da apresentação e as 

- Cumpre com muitas 
falhas o tempo 
previamente estipulado da 
apresentação e as 

- Não cumpre o tempo previamente 
estipulado da apresentação nem as 
instruções dadas pelo professor. 
- Não manifesta cuidado com a 
apresentação do seu trabalho. 
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- Manifesta elevado cuidado 
com a apresentação do seu 
trabalho. 

- Manifesta cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 

instruções dadas pelo 
professor. 
- Manifesta algum 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 

instruções dadas pelo 
professor. 
- Manifesta pouco cuidado 
com a apresentação do 
seu trabalho. 

Voltar 
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Rubrica Específica De Avaliação: APRESENTAÇÃO ORAL PORTUGUÊS (3º ciclo e secundário) 
Disciplina(s): Português 

Ano(s) de escolaridade: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos 

Critérios 
transversais 

Critérios da tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

20-18 17-14 13-10 9-8 7-1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 

 
 
Correção 
linguística 

• Assegura a coesão 
textual:  
- Cadeias de referência - 
Flexão verbal;  
- Coordenadas de 
enunciação. 

•Apresenta falhas 
pontuais nos três 
aspetos em avaliação.  
 

• Apresenta falhas pontuais 
nos três aspetos em 
avaliação e falhas 
significativas num desses 
aspetos. 

• Apresenta falhas muito 
significativas nos três 
aspetos em avaliação.  

• Apresenta falhas muito 
significativas e sistemáticas de 
correção do discurso. 

 
 
 
Desenvolvi- 
mento 
temático 

• Desenvolve um tema 
com elevada 
consistência, 
apresentando sempre 
informações ou 
argumentos com 
segurança e exemplos 
relevantes. 

• Desenvolve um tema 
com consistência, 
apresentando 
informações ou 
argumentos com 
segurança e exemplos 
relevantes. 
 

• Desenvolve um tema com 
alguma consistência, 
apresentando, por vezes, 
informações ou argumentos 
com segurança e exemplos 
relevantes. 

• Desenvolve um tema com 
pouca consistência, 
apresentando raramente 
informações ou argumentos 
com segurança e exemplos 
relevantes. 

• Não desenvolve um tema 
com consistência, nem 
apresenta informações ou 
argumentos com segurança e 
exemplos relevantes. 

 
Comunicação 

 
 
Produção do 
discurso oral 

 

• O aluno respeita 
completamente as 
marcas de género. 
• Utiliza um discurso 
fluente e correto, 
diversificando o 
vocabulário, articulando 
bem os vocábulos, com 
entoação, ritmo e 
expressividade. 
• (Recorre às 
ferramentas 
tecnológicas e aos 

• O aluno respeita, com 
ligeiras falhas, as marcas 
de género. 
• Utiliza um discurso 
fluente, mas com 
algumas incorreções, 
diversificando o 
vocabulário, articulando 
bem os vocábulos, com 
entoação, ritmo e 
expressividade. 
• (Recorre às 
ferramentas 

• O aluno respeita, com 
algumas falhas, as marcas 
de género. 
• Utiliza um discurso 
fluente, mas com algumas 
incorreções, revelando 
preocupação em diversificar 
o vocabulário, mas nem 
sempre é eficaz. 
• (Recorre às ferramentas 
tecnológicas e aos recursos 
verbais e não-verbais).  
  

• O aluno respeita, 
parcialmente, as marcas de 
género.  
• Utiliza um discurso 
fluente, mas com muitas 
incorreções, revelando 
pouca preocupação em 
diversificar o vocabulário e 
nem sempre é eficaz. 
• (Recorre às ferramentas 
tecnológicas e aos recursos 
verbais e não-verbais).  

• O aluno não respeita as 
marcas de género. 
 
• Não utiliza um discurso 
fluente e correto, nem 
diversifica o vocabulário. 
• (Recorre com pouca 
destreza às ferramentas 
tecnológicas e aos recursos 
verbais e não-verbais). 
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recursos verbais e não-
verbais). 

tecnológicas e aos 
recursos verbais e não-
verbais). 

Interação 
 

• Interage com o outro, 
aceitando sempre 
feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 
aceitando quase sempre 
feedback construtivo. 

• Interage com o outro, 
aceitando por vezes 
feedback construtivo. 

• Raramente interage com o 
outro, manifestando 
dificuldades em aceitar 
feedback. 

• Não interage com o outro, 
revelando muitas dificuldades 
em responder a questões que 
lhe são colocadas. 

 
 

Participação 

• Manifesta elevado 
empenho na 
concretização da tarefa.  

• Manifesta empenho 
na concretização da 
tarefa.  
 

• Manifesta algum 
empenho na concretização 
da tarefa.  
 

• Manifesta pouco 
empenho na concretização 
da tarefa.  

• Não manifesta empenho na 
concretização da tarefa.  

 
 
 
 

Responsabilidade 
 
 

• Manifesta elevado 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa 
e as instruções dadas 
pelo professor. 

• Manifesta cuidado 
com a apresentação 
do seu trabalho. 
• Cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa 
e respeita a maioria das 
instruções dadas pelo 
professor. 

• Manifesta algum 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre, com algumas 
falhas, o tempo estipulado 
para a tarefa e as instruções 
dadas pelo professor. 

• Manifesta pouco 
cuidado com a 
apresentação do seu 
trabalho. 
• Cumpre, com muitas 
falhas, o tempo estipulado 
para a tarefa e as instruções 
dadas pelo professor. 

• Não manifesta cuidado 
com a apresentação do seu 
trabalho. 
• Não cumpre o tempo 
estipulado para a tarefa nem 
as instruções dadas pelo 
professor. 

Voltar 
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(U) Rubrica Específica de Avaliação - CADERNO DIÁRIO/DOSSIÊ/DIÁRIO GRÁFICO/PORTEFÓLIO – 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO Correção 

Apresenta sempre as 
atividades sem erros. 
Os registos respeitam 
sempre a utilização do 
vocabulário específico 
da disciplina. 
  

Apresenta quase 
sempre as atividades 
sem erros. 
Os registos respeitam 
quase sempre a 
utilização do 
vocabulário específico 
da disciplina. 

Apresenta algumas 
atividades sem erros. 
Apresenta alguns 
registos que respeitam 
a utilização do 
vocabulário específico 
da disciplina. 

Não apresenta as 
atividades sem erros. 
Os registos não 
respeitam a utilização 
do vocabulário 
específico da 
disciplina. 
 

Não executa a solicitada, nem 
respeita as instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

Rigor 

Expressa-se sempre de 
forma adequada ao 
contexto discursivo, 
recorrendo a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se 
frequentemente de 
forma adequada ao 
contexto discursivo, 
recorrendo a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se algumas 
vezes de forma 
adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo 
a linguagem verbal e 
não verbal. 

Expressa-se poucas 
vezes de forma 
adequada ao contexto 
discursivo, recorrendo 
raramente a 
linguagem verbal e 
não verbal. 

Não consegue expressar-se de 
forma adequada ao contexto 
discursivo e manifesta 
dificuldades no recurso à 
linguagem verbal e não verbal. 

PARTICIPAÇÃO Organização 

Regista sempre todos 
os  
sumários. 
Regista sempre com 
rigor todos os 
apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Regista sempre com 
rigor todos os 
trabalhos realizados 
na aula  
e/ou em casa. 

Regista quase sempre 
todos os  
sumários. 
Regista com quase 
sempre com rigor  
todos os 
apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Regista quase sempre 
com rigor 
todos os trabalhos 
realizados na aula  
e/ou em casa. 

Regista alguns os  
sumários. 
Regista com algum 
rigor  
todos os 
apontamentos/ 
informações/notas/ 
esquemas. 
Regista com algum 
rigor 
 todos os trabalhos 
realizados na aula  
e/ou em casa. 
 

Não regista todos os  
sumários. 
Não regista todos 
os apontamentos/ 
informações/ 
notas/esquemas. 
Não regista todos 
os trabalhos realizados 
na aula  
e/ou em casa. 
 

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 
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RESPONSABILIDADE 

Funcionalidade 

Apresenta sempre a 
informação muito bem 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
  

Apresenta quase 
sempre a informação 
muito bem 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 

Apresenta alguma 
informação 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
 

Não apresenta a 
informação 
estruturada e 
facilitadora da sua 
utilização rápida em 
momentos 
posteriores. 
 

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 

Voltar 
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(V) Rubrica Específica de Avaliação - PERFORMANCE INSTRUMENTAL/VOCAL –– 2º ciclo 
Disciplina(s): Educação Musical 

Anos de escolaridade: 5º e 6º anos 
Critérios transversais  Critérios da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

APROPRIAÇÃO 
 

Revela elevado domínio 
de todos os aspetos 
técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 

Revela um bom domínio de 
todos os aspetos técnicos 
inerentes ao instrumento 
musical. 

Revela algum 
domínio de todos os 
aspetos técnicos 
inerentes ao 
instrumento 
musical. 

Revela pouco domínio 
de todos os aspetos 
técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 

Não revela domínio de todos 
os aspetos técnicos inerentes 
ao instrumento musical. 

 
INTERPRETAÇÃO 

Executa a peça musical, 
na íntegra, com pleno 
controlo do tempo, do 
ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos 
expressivos. 

Executa a peça musical, na 
íntegra, com bastante 
controlo do tempo, do ritmo, 
da melodia, da dinâmica e 
dos elementos expressivos. 

Executa a peça 
musical, na íntegra, 
com algum controlo 
do tempo, do ritmo, 
da melodia, da 
dinâmica e dos 
elementos 
expressivos. 

Executa uma parte da 
peça musical, mas sem 
controlo do tempo, do 
ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

Não executa a peça musical, 
com controlo do tempo, do 
ritmo, da melodia, da 
dinâmica e dos elementos 
expressivos. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
EXPRESSIVIDADE 
 

Interpreta com muito 
rigor e expressividade 
reportório variado. 

Interpreta com rigor e 
expressividade reportório 
variado. 

Interpreta com 
algum rigor e 
expressividade 
reportório variado. 

Interpreta com 
dificuldade reportório 
variado. 

Não interpreta com rigor e 
expressividade repertório 
variado. 

PARTICIPAÇÃO RESILIÊNCIA 

Participa em todas as 
tarefas com elevado 
empenho, persistência e 
respeito. 

Participa na maioria das 
tarefas com empenho, 
persistência e respeito. 
 

Participa na maioria 
das tarefas com 
algum empenho, 
persistência e 
respeito. 

Participa em algumas 
das tarefas, revelando 
pouco empenho, 
persistência e respeito. 

Não participa nas tarefas, 
revelando falta de empenho, 
de persistência e de respeito. 

 
RESPONSABILIDADE 

 RELACIONAMENTO 

Faz-se, sempre, 
acompanhar de seus 
materiais. Manifesta, 
sempre, extremo cuidado 
com os instrumentos da 
escola. Demonstra, 
sempre, cuidado nas suas 
apresentações. 

Faz-se, quase sempre, 
acompanhar de seus 
materiais. Manifesta, quase 
sempre, extremo cuidado 
com os instrumentos da 
escola. Demonstra, quase 
sempre, cuidado nas suas 
apresentações. 

Faz-se acompanhar 
de seus materiais. 
Manifesta cuidado 
com os 
instrumentos da 
escola. Demonstra 
cuidado nas suas 
apresentações. 

Faz-se acompanhar, de 
alguns, de seus 
materiais. Manifesta, 
algum, cuidado com os 
instrumentos da escola. 
Demonstra, algum, 
cuidado nas suas 
apresentações. 

Não se faz acompanhar de 
seus materiais. Não 
manifesta cuidado com os 
instrumentos da escola. Não 
demonstra cuidado nas 
apresentações. 

Voltar 
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(W) Rubrica Específica de Avaliação – TAREFA -– 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual e Educação Tecnológica 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 
Materiais e  
Técnicas  
 

Domina os materiais, 
usando corretamente 
as técnicas a eles 
ligados.  

Domina, quase todos, 
os materiais, usando 
as técnicas a eles 
ligados com algumas 
incorreções.  

Aplica, com alguma 
dificuldade, os 
materiais e nem 
sempre usa 
corretamente as 
técnicas a eles 
ligados.  

Aplica, com grandes 
dificuldades, os diferentes 
materiais, não usando 
corretamente as técnicas a 
eles ligados.  

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
Defesa 

Argumenta e defende 
o trabalho com 
elevado sentido 
crítico. 

Argumenta e defende 
o trabalho, muitas 
vezes, com sentido 
crítico. 

Argumenta e defende 
o trabalho, com algum 
sentido crítico. 

Argumenta e defende o 
trabalho revelando escasso 
sentido crítico. 

Argumenta e defende o 
trabalho sem qualquer 
sentido crítico. 

PARTICIPAÇÃO Organização 

Cumpre sempre todas 
as tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Cumpre quase sempre 
todas as tarefas 
definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Cumpre algumas 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não cumpre todas as 
tarefas definidas não 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada etapa. 

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

 
RESPONSABILIDADE 

Autorregulação 

Procura sempre os 
pontos fracos e fortes 
em cada etapa da 
execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando a 
execução, tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Procura quase sempre 
os pontos fracos e 
fortes em cada etapa 
da execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando 
quase sempre a 
execução, tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Procura alguns vezes 
os pontos fracos e 
fortes em cada etapa 
da execução do seu 
trabalho, acentuando 
e/ou reformulando, 
por vezes, a execução, 
tendo em 
consideração o 
feedback dos pares e 
do professor. 

Não procura os pontos 
fracos e fortes em cada 
etapa da execução do seu 
trabalho, não acentuando 
e/ou reformulando a 
execução, não tendo em 
consideração o feedback 
dos pares e do professor. 

Não executa a tarefa 
solicitada, nem respeita as 
instruções. 

Voltar 
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(X) Rubrica Específica de Avaliação - TRABALHO ARTÍSTICO –– 2º e 3º ciclos 
Disciplina(s): Educação Visual e Educação Tecnológica 

Anos de escolaridade: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Critérios transversais Critérios da tarefa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

CONHECIMENTO 

Domínio de  
Materiais e  
Técnicas  
 

Domina os materiais, 
usando corretamente 
as técnicas a eles 
ligados.  

Domina, quase todos, 
os materiais, usando 
as técnicas a eles 
ligados com algumas 
incorreções.  

Aplica, com alguma 
dificuldade, os 
materiais e nem 
sempre usa 
corretamente as 
técnicas a eles ligados.  

Aplica, com grandes 
dificuldades, os 
diferentes materiais, não 
usando corretamente as 
técnicas a eles ligados.  

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 

 
Composição 
visual 

Domina os princípios 
da composição visual,  
da estrutura, da 
cromática, da 
organização espacial e 
da dinâmica  
na representação.  
  

Domina quase todos 
os princípios da 
composição visual,  
da estrutura, da 
cromática, da 
organização espacial e 
da dinâmica  
na representação.  
 

Aplica com alguma 
dificuldade os 
princípios de 
composição,  
estrutura, cromática, 
organização espacial e 
dinâmica  
na representação, 
porém reformula os 
erros depois do 
feedback do 
professor.  

Não aplica 
adequadamente os 
princípios de 
composição,  
estrutura, cromática, 
organização espacial e 
dinâmica  
na representação e, não 
reformula os 
erros depois do feedback 
do professor.  

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 
Análise, planeamento e 
defesa 
 

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o referente 
com grande rigor 
formal, defendendo 
sempre o trabalho 
perante a turma e o 
professor.  
  

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o 
referente, quase 
sempre, com rigor 
formal, defendendo 
frequentemente o 
trabalho perante a 
turma e o professor. 
 

Analisa, planeia 
(esboço rápido) e 
representa o referente 
com algum rigor 
formal, defendendo o 
trabalho perante a 
turma e o professor. 
  
 

Não analisa, não planeia 
(esboço rápido), nem 
representa o referente 
com rigor formal, 
defendendo raramente o 
trabalho perante a turma 
e o professor. 

Não executa a tarefa solicitada, 
nem respeita as instruções. 
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PARTICIPAÇÃO Completude 

Realiza todas as fases 
do trabalho e tarefas 
solicitadas. 

Realiza quase todas as 
fases do trabalho e 
quase todas as tarefas 
solicitadas. 

Realiza algumas fases 
do trabalho e algumas 
tarefas solicitadas. 

Não realiza quase 
nenhuma fase do 
trabalho, nem concluí as 
tarefas solicitadas. 

Não realiza nenhuma fase do 
trabalho, nem nenhuma tarefa. 

 
RESPONSABILIDADE 

Organização 

Faz-se sempre 
acompanhar de todos 
os materiais e cumpre 
sempre todas as 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Faz-se quase sempre 
acompanhar de todos 
os materiais e cumpre 
quase sempre todas as 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 
 

Faz-se acompanhar, 
algumas vezes, de 
todos os materiais e 
cumpre algumas 
tarefas definidas 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não se faz acompanhar 
de todos os materiais e 
não cumpre todas as 
tarefas definidas não 
reformulando e/ou 
cumprindo os prazos 
previstos para cada 
etapa. 

Não se faz acompanhar de 
material e, portanto, não realiza 
o trabalho. 

Voltar 
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(Y) Rubrica Específica de Avaliação: APRESENTAÇÃO/EXPRESSÃO ORAL – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
Respeito pelo 

tema 
 

- Produz um muito bom discurso 
respeitando integramente o tema. 
- Mostra completo conhecimento 
do tema. 

- Produz um bom discurso 
respeitando integramente o 
tema. 
- Mostra bom conhecimento do 
tema. 

- Produz um discurso 
razoável, respeitando o 
tema. 
- Mostra conhecimento do 
tema. 

- Revela muitas dificuldades 
em produzir discurso e/ou 
em respeitar o tema. 
- Mostra conhecimento 
muito básico do tema. 

 
Comunicação 

Fluência 

- Transmite sempre a informação 
de forma clara, com boa 
articulação das palavras, entoação 
e ritmos adequados. 

- Transmite quase sempre a 
informação de forma clara, com 
boa articulação das palavras, 
entoação e ritmos adequados. 

- Transmite por vezes a 
informação de forma clara, 
com razoável articulação 
das palavras, entoação e 
ritmo. 

- Revela muitas dificuldades 
em transmitir a informação 
e na articulação das palavras 
e entoação e ritmo. 

 
Correção 

- Utiliza sempre vocabulário 
adequado ao tema e expressa-se 
sempre com correção linguística. 

- Utiliza quase sempre 
vocabulário adequado ao tema 
e expressa-se quase sempre 
com correção linguística. 

- Utiliza por vezes 
vocabulário adequado ao 
tema e expressa-se com 
alguma correção linguística. 

- Revela muitas dificuldades 
em utilizar vocabulário 
adequado ao tema e em 
expressar-se com correção 
linguística. 

Participação 

 
 

Organização 
 

- Estabelece um muito bom plano 
de apresentação que reflete as 
aprendizagens a realizar. 
- A informação é apresentada com 
sequência lógica e interessante 
(Introdução, desenvolvimento, 
conclusão). 

- Estabelece um bom plano de 
apresentação que reflete as 
aprendizagens a realizar. 
- A informação é apresentada 
com alguma sequência lógica e 
interessante (Introdução, 
desenvolvimento, conclusão). 

- Estabelece um plano de 
apresentação que reflete 
algumas das aprendizagens 
a realizar. 
- A informação é 
apresentada com falhas de 
sequência lógica e 
interessante (Introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão). 

- Revela muitas dificuldades 
em organizar a 
apresentação e /ou não 
evidencia aprendizagens. 
- A informação é 
apresentada sem sequência 
lógica e interessante 
(Introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão). 

Responsabilidade 
 
 

Compromisso 

- Cumpre rigorosamente o tempo 
e as instruções para a 
apresentação.  

- Cumpre o tempo e a maioria 
das instruções para a 
apresentação.  

- Cumpre com algumas 
falhas o tempo e as 
instruções para a 
apresentação.  

- Revela muitas dificuldades 
em cumprir o tempo e as 
instruções para a 
apresentação.  
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- Adota sempre uma postura 
adequada ao contexto. 
 

- Adota quase sempre uma 
postura adequada ao contexto. 
 

- Nem sempre adota uma 
postura adequada ao 
contexto. 
 

- Adota uma postura 
desadequada ao contexto. 
 

Voltar 
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(Z) Rubrica Específica de Avaliação: ATIVIDADE EXPERIMENTAL – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 
Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
Apropriação 

- Adquire, com muita facilidade, os 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire, com facilidade, os 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire conhecimentos 
resultantes das  
questões-problema.  

- Adquire, com dificuldade, alguns 
conhecimentos resultantes das  
questões-problema.  

Reflexão - Mobiliza ativamente as 
aprendizagens de forma a 
construir novos conhecimentos. 

- Mobiliza as aprendizagens de 
forma a construir novos 
conhecimentos.  

- Mobiliza algumas aprendizagens 
de forma a construir novos 
conhecimentos.  

- Não mobiliza as aprendizagens de 
forma a construir novos 
conhecimentos.  

 
Comunicação 
 

 
 
Organização 

- Usa sempre linguagem específica 
no registo e organização dos dados 
obtidos.   
 
- Comprova sempre os resultados e 
comunica-os respondendo à 
questão-problema. 

- Usa linguagem específica no 
registo e organização dos dados 
obtidos.   
 
- Comprova os resultados e 
comunica-os respondendo à 
questão-problema. 

- Usa, por vezes, linguagem 
específica no registo e organização 
dos dados obtidos.   
- Comprova, por vezes, os 
resultados e comunica-os 
respondendo à questão-problema. 

- Raramente usa linguagem específica 
no registo e organização dos dados 
obtidos.   
- Raramente comprova os resultados 
e raramente os comunica 
respondendo à questão-problema. 

Participação 
Rigor 
 

- Segue de forma muito eficiente os 
procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
 
- Participa com muito empenho e 
interage ativamente com os seus 
pares contribuindo bastante para o 
sucesso da atividade. 

- Segue de forma eficiente os 
procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Participa com empenho e interage 
ativamente com os seus pares 
contribuindo bastante para o 
sucesso da atividade. 

- Segue, quase sempre, os 
procedimentos descritos nos 
protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Participa e interage com os seus 
pares e, por vezes, contribui para a 
execução da atividade. 

- Revela muitas dificuldades em 
seguir os procedimentos descritos 
nos protocolos 
experimentais/enunciados. 
- Revela muitas dificuldades em 
participar e interagir com os seus 
pares e não contribui para a execução 
da atividade. 

 
Responsabilidade 
 
 

- Apresenta uma atitude muito 
responsável e segura no manuseio 
dos materiais utilizados. 
- Demonstra muito respeito pelo 
seu trabalho e dos seus pares. 

- Apresenta uma atitude 
responsável e segura no manuseio 
dos materiais utilizados. 
- Demonstra respeito pelo seu 
trabalho e dos seus pares. 

- Apresenta, quase sempre, uma 
atitude responsável e segura no 
manuseio dos materiais utilizados.  
- Demonstra, quase sempre, 
respeito pelo seu trabalho e dos 
seus pares. 

- Raramente apresenta uma atitude 
responsável e segura no manuseio 
dos materiais utilizados. 
- Nem sempre, demonstra respeito 
pelo seu trabalho e dos seus pares. 

Voltar 
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(AA) Rubrica Específica de Avaliação: CADERNO DIÁRIO – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
Critérios 

transversais  
Critérios da 

tarefa 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
 
 

Informação 
 
 

- O caderno respeita integralmente 
a estrutura proposta.  
- Os conteúdos e as informações 
escritas estão todos corretos e de 
acordo com o que foi exposto na 
aula. 

- Respeita globalmente e de 
forma adequada a estrutura 
proposta. 
 - Os conteúdos e as 
informações, estão escritos de 
forma adequada, ainda que 
com falhas pontuais, e de 
acordo com o que foi exposto 
na aula 

- Apresenta alguns desvios face à 
estrutura proposta.   
- Os conteúdos e as informações, 
estão escritos de forma adequada, 
ainda que com falhas recorrentes, 
e nem sempre de acordo com o 
que foi exposto na aula 

- Apresenta desvios significativos face 
à estrutura proposta ou não respeita 
a estrutura proposta.  
 - Os conteúdos e as informações não 
estão escritos de forma correta nem 
de acordo com o que foi exposto na 
aula ou faltam muitos conteúdos e 
informações. 

 
Comunicação 

 
 

Apresentação 

- O caderno está redigido de forma 
legível, sem rasuras, com uma 
disposição gráfica atrativa, que 
facilita a leitura. 

- O caderno está redigido de 
forma legível, sem rasuras, com 
uma disposição gráfica 
globalmente atrativa, que 
facilita a leitura 

- O caderno está redigido de 
forma legível, mas com algumas 
rasuras e uma disposição gráfica 
pouco atrativa, que dificulta por 
vezes a leitura. 

- O caderno está redigido de forma 
globalmente ilegível, com rasuras e 
uma disposição gráfica inadequada, 
que dificulta a leitura. 

Participação 

 
 

Funcionalidade 

Apresenta a informação muito 
bem estruturada e facilitadora da 
sua consulta em momento 
posterior.  

Apresenta a informação 
estruturada e facilitadora da 
sua consulta em momento 
posterior. 

- Apresenta a informação, mas 
não de forma a ser de fácil 
consulta em momento posterior. 

- Não apresenta a informação 
necessária. 

Responsabilidade 

 
 

Registo 

- O caderno tem registados todos 
trabalhos realizados nas aulas.  
- Compreende e cumpre as 
sugestões de melhoria dadas pelo 
professor. 
 

- O caderno tem registados 
quase todos os trabalhos 
realizados nas aulas.  
- Compreende e cumpre quase 
todas as sugestões de melhoria 
dadas pelo professor. 

- Regista a maioria dos trabalhos 
realizados nas aulas. 
- Revela dificuldade em reformular 
os seus trabalhos necessitando do 
apoio do professor. 

- Os registos são praticamente 
inexistentes. 
- Não segue qualquer sugestão de 
melhoria. 

Voltar 
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(BB) Rubrica Específica de Avaliação: DEBATE – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

 

Conhecimento 

 

 

Argumentação  

 

- Apresenta as suas opiniões de 

forma clara, sustentando-as com 

informação válida e convincente. 

Refuta com eficácia outras ideias. 

 

- Apresenta as suas opiniões de 

forma clara, sustentando-as com 

alguma informação válida. Refuta 

com alguma eficácia outras ideias. 

 

- Apresenta as suas opiniões, mas 

tem dificuldade em fundamentá-

las. Apresenta algumas falhas 

quando refuta outras ideias.   

 

- Apresenta com dificuldade as suas 

opiniões, revelando muitas falhas 

quando refuta outras ideias.   

 

 

Comunicação 

 

 

Correção 

 

 

- Apresenta um discurso claro, 

coerente, com um vocabulário 

rico e adequado.  

 

- Apresenta um discurso claro, 

quase sempre coerente, com um 

vocabulário rico e adequado.  

 

- Apresenta um discurso pouco 

claro, com um vocabulário restrito 

e com algumas incorreções. 

- Apresenta um discurso pouco 

claro, com um vocabulário restrito 

e com muitas incorreções. 

 

Participação 

 

 - Participa ativamente no debate, 

respeitando as regras (interage, 

questiona, ouve os outros, 

intervém na sua vez). 

- Participa no debate, respeitando as 

regras (interage, questiona, ouve os 

outros, intervém na sua vez). 

- Participa de forma satisfatória no 

debate, respeitando as regras. 

- Participa de forma pouco 

satisfatória no debate e nem sempre 

respeita as regras. 

 

Responsabilidade 

 

Cooperação 

 

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 

respeito e manifesta tolerância 

pelas opiniões dos outros. 

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 

respeito e manifesta quase sempre 

tolerância pelas opiniões dos outros. 

 

- Contribui para um clima de bem-

estar, mas revela algumas 

dificuldades em respeitar as 

opiniões dos outros. 

 

- Raramente contribui para um clima 

de bem-estar, revelando muitas 

dificuldades em respeitar as 

opiniões dos outros. 

 

Voltar 
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(CC) Rubrica Específica de Avaliação: DOMÍNIO FUNCIONAL DAS TIC – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

 
Critérios 

transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

 
 
 

Adequação 
 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação de forma muito eficaz e 
seleciona-a 
corretamente. 
- Domina, de forma eficaz, a 
linguagem e símbolos associados às 
tecnologias. 
- Adquire e aplica, de forma 
adequada, conhecimentos na 
exploração de ferramentas digitais. 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação de forma eficaz e 
seleciona-a quase sempre de forma 
correta.  
- Domina a linguagem e símbolos 
associados às tecnologias. 
- Adquire e aplica conhecimentos na 
exploração de ferramentas digitais. 

- Pesquisa, analisa a qualidade da 
informação e seleciona-a, por 
vezes, de forma correta. 
- Domina a maioria da linguagem e 
símbolos associados às 
tecnologias. 
- Adquire e aplica a maioria dos 
conhecimentos na exploração de 
ferramentas digitais. 

- Revela muitas dificuldades em 
pesquisar e analisar a qualidade 
da informação e em selecioná-la 
corretamente. 
- Não domina a linguagem e 
símbolos associados às 
tecnologias. 
- Revela muitas dificuldades em 
adquirir e aplicar conhecimentos 
na exploração de ferramentas 
digitais. 

Comunicação 

 
 

Segurança 

- Utiliza sempre as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, em 
segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de autor 
e a  
propriedade intelectual. 

- Utiliza quase sempre as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, em 
segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de autor 
e a  
propriedade intelectual. 

- Utiliza por vezes as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, em 
segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de 
autor e a propriedade intelectual. 

- Utiliza sempre as Tecnologias 
de Informação e Comunicação, 
em segurança e 
tendo em conta a privacidade 
dos utilizadores, os direitos de 
autor e a  
propriedade intelectual. 

Participação Autonomia 

- Revela muita autonomia e realiza 
todas as tarefas propostas. 
- Utiliza adequadamente aplicações 
digitais para criar artefactos. 

- Revela autonomia e realiza a maioria 
das tarefas propostas. 
- Utiliza aplicações digitais para criar 
artefactos. 

- Revela alguma autonomia e 
realiza parte das tarefas propostas. 
- Utiliza, por vezes, aplicações 
digitais para criar artefactos. 

- Revela muito pouca autonomia 
não realizando as tarefas 
propostas. 
- Utiliza raramente, aplicações 
digitais para criar artefactos. 

 
Responsabilidade 

Correção 

- Respeita plenamente as regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita as regras de comunicação 
em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita a maioria das regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em situações 
reais ou simuladas. 

- Respeita algumas regras de 
comunicação em 
ambientes digitais e em 
situações reais ou simuladas. 

Voltar 
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(DD) Rubrica Específica de Avaliação: EXPRESSÃO ESCRITA – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 
Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 

Rigor 
 

Cumpre rigorosamente as instruções 
quanto ao género/formato solicitado, 
respeitando integralmente as 
características da tipologia textual. 

Cumpre as instruções quanto ao 
género/formato solicitado, 
respeitando as características da 
tipologia textual. 

Cumpre a instrução quanto ao 
género/formato solicitado, mas 
apresenta falhas pontuais nas regras 
relativas à tipologia. 

Não cumpre a instrução quanto 
ao género/formato textual 
solicitado. 

Pertinência - Cumpre integralmente a instrução 
quanto ao tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário diversificado e 
adequado ao tema;  
- Apresenta uma sequência lógica das 
ideias.  

- Cumpre a instrução quanto ao 
tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao 
tema;  
- Apresenta uma sequência lógica 
das ideias.  

- Cumpre a instrução quanto ao 
tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao tema, 
mas pouco diversificado;  
- Revela falhas na apresentação de 
uma sequência lógica das ideias.  

- Trata o tema dado de forma 
muito vaga ou aborda-o num 
plano secundário.  
- Revela falhas quanto à 
informação mobilizada, ao 
vocabulário usado e/ou à 
progressão da informação. 

Comunicação 

Coerência  
12,5% 

 
 

- Redige um texto muito bem 
organizado e coeso, demarcando 
adequadamente as diferentes partes 
do texto (introdução, desenvolvimento 
e conclusão);  
- Utiliza corretamente parágrafos.  

- Redige um texto bem organizado e 
coeso, demarcando 
adequadamente as diferentes 
partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão);  
- Utiliza corretamente parágrafos. 

- Redige um texto com alguma 
organização e coesão, demarcando a 
maioria das vezes as diferentes 
partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão);  
- Utiliza, quase sempre, 
corretamente parágrafos. 

Redige um texto pouco 
organizado, com ruturas de 
coesão frequentes causadas 
por lacunas e/ou repetições 
nominais e/ou pronominais 
desnecessárias. 

 
Correção 

- Escreve utilizando plenamente: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica.  

- Escreve utilizando: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica.  

- Escreve utilizando, com algumas 
falhas: 

- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com alguma correção 
ortográfica.  

- Apresenta falhas sistemáticas 
ao nível da correção da frase. 
- Escreve com pouca correção 
ortográfica.  

Participação 
 
 

- Mobiliza ativamente os 
conhecimentos para participar de 
forma construtiva; 
- Realiza a tarefa solicitada, 
demonstrando interesse e empenho.  

- Mobiliza os conhecimentos para 
participar de forma construtiva; 
- Realiza com frequência a tarefa 
solicitada, demonstrando interesse 
e empenho.  

- Mobiliza, por vezes, os 
conhecimentos para participar de 
forma construtiva; 
- Realiza a maioria das tarefas 
solicitadas, demonstrando interesse.  

- Revela muitas dificuldades em 
mobiliza conhecimentos e em 
participar de forma construtiva; 
- Realiza, com dificuldades, das 
tarefas solicitadas, 
demonstrando pouco 
interesse.  
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Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude muito 
responsável, realizando a tarefa com 
muita qualidade, dentro dos tempos 
previstos, de forma construtiva e 
assertiva.  

Apresenta uma atitude responsável, 
realizando a tarefa com 
qualidade, dentro dos tempos 
previstos, de forma construtiva e 
assertiva.  

Apresenta uma atitude responsável, 
esforçando-se por realizar a 
tarefa, dentro dos tempos previstos, 
de forma construtiva e assertiva.  

Apresenta uma atitude pouco 
responsável, não se esforçando 
por realizar a tarefa.  

Voltar 
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(EE) Rubrica Específica de Avaliação: LEITURA – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
Critérios 

transversais  
Critérios da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
Articulação 

 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com muita clareza e 
coloca muito bem a voz. 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com clareza e coloca 
bem a voz. 

- Pronuncia/articula 
corretamente todas as 
palavras. 
- Lê com alguma clareza e 
com razoável colocação da 
voz. 

- Pronuncia/articula as palavras com dificuldades, 
- Lê sem clareza e sem colocar a voz. 

Compreensão 
 

-Explicita claramente as 
ideias-chave do texto. 
- Identifica plenamente o 
tema e o assunto do texto 
ou de partes do mesmo. 
- Exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

-Explicita claramente as 
ideias-chave do texto. 
- Identifica plenamente o 
tema e o assunto do texto 
ou de partes do mesmo. 
- Exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

- Explicita ideias-chave do 
texto, mas não identifica o 
tema e o assunto do texto ou 
as partes do mesmo.  
- Não exprime uma opinião 
crítica acerca de aspetos do 
texto (do conteúdo e/ou da 
forma). 

- Revela dificuldades em explicitar ideias-chave do 
texto e não identifica o tema e o assunto do texto ou 
as partes do mesmo.  
- Não exprime uma opinião crítica acerca de aspetos 
do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

 
Comunicação 

 

Fluência e ritmo 
 

Lê de forma muito fluente e 
segura e com um ritmo 
adequado ao texto. 

Lê de forma fluente e com 
um ritmo adequado ao 
texto. 

Lê com razoável fluência, mas 
com um ritmo pouco 
adequado ao texto. 

Lê de forma hesitante e sem ritmo.  

 
Expressividade 

 

-Apresenta sempre 
expressividade na sua 
leitura, transmitindo todos 
os sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta quase sempre 
expressividade na sua 
leitura, transmitindo todos 
os sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta, na maioria das 
vezes, expressividade na sua 
leitura, transmitindo alguns 
sentimentos/ emoções 
presentes no texto e 
respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta dificuldades em revelar expressividade 
na sua leitura e em transmitir alguns sentimentos/ 
emoções presentes no texto. Não respeita os sinais 
de pontuação. 

Participação 
 
 

- Mobiliza ativamente os 
conhecimentos de forma a 
realizar uma leitura correta 
e compreensiva. 
-Realiza a tarefa solicitada, 
demonstrando interesse e 
empenho. 

- Mobiliza os 
conhecimentos de 
forma a realizar uma 
leitura correta e 

compreensiva.;  

- Mobiliza os 
conhecimentos de 
forma a realizar, a maioria 
das vezes uma leitura correta 

e compreensiva;  

- Revela muitas dificuldades em realizar uma 

leitura correta e compreensiva  
- Realiza, com dificuldades, das tarefas 
solicitadas, demonstrando pouco interesse.   
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- Realiza com 
frequência a tarefa 
solicitada, demonstrando 
interesse e empenho.   

- Realiza a maioria 
das tarefas solicitadas, 
demonstrando interesse.   

 
Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude 
muito responsável, 
realizando a tarefa com 
qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva. 

Apresenta uma atitude 
responsável, realizando a 
tarefa com 
qualidade, dentro dos 
tempos previstos, de 
forma construtiva e 
assertiva.   

Apresenta uma atitude 
responsável, esforçando-se 
por realizar a 
tarefa, dentro dos tempos 
previstos, de forma 
construtiva e assertiva.   

Apresenta uma atitude pouco responsável, não 
se esforçando por realizar a tarefa.   

Voltar 
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(FF) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO EM SALA DE AULA – 1º Ciclo 
Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
Critérios transversais e da tarefa NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

- Adquire plenamente os 
conhecimentos.  
- Aplica de forma 
adequada os 
conhecimentos.  
- Realiza corretamente 
todas as tarefas.  

- Adquire a maioria os 
conhecimentos.  
- Aplica de forma adequada os 
conhecimentos.  
- Realiza frequentemente e de forma 
correta todas as tarefas. 

- Adquire os conhecimentos.  
- Aplica a maioria dos 
conhecimentos de forma 
adequada. 
 - Realiza corretamente a maioria 
das tarefas. 

- Adquire alguns dos 
conhecimentos.  
- Aplica alguns conhecimentos de 
forma adequada.  
- Realiza, por vezes, de forma 
correta as tarefas. 

 
Comunicação 

 

 

- Expressa-se sempre de 
forma adequada ao 
contexto discursivo.  
- Comunica sempre de 
forma audível, com dicção 
e fluência.  
- Utiliza sempre 
vocabulário diversificado.  
 - Cumpre sempre as 
regras da comunicação 
oral.  

- Expressa-se quase sempre de forma 
adequada ao contexto discursivo. 

- Comunica frequentemente de 
forma audível, com dicção e 
fluência.  
- Utiliza quase sempre 
vocabulário diversificado.  
 - Cumpre frequentemente as 
regras da comunicação oral  
 

- Expressa-se algumas vezes de 
forma adequada ao contexto 
discursivo.  

- Comunica na maioria das 
vezes de forma audível, com 
dicção e fluência.  
- Utiliza algumas vezes 
vocabulário diversificado.  
 - Cumpre quase sempre as 
regras da comunicação oral.  

- Expressa-se poucas vezes de forma 
adequada ao contexto discursivo. 

- Comunica de forma pouco 
audível, apresentando 
dificuldades na dicção e 
fluência.  
- Raramente utiliza 
vocabulário diversificado.  
 - Expressa-se poucas vezes 
cumprindo as regras da 
comunicação oral.  

Participação 
 

- Participa em todas as 
tarefas com elevado 
empenho e persistência.  
- Manifesta sempre 
espírito de iniciativa e 
cooperação nas tarefas da 
aula.  

- Participa em todas as tarefas com 
empenho e persistência. 
- Manifesta quase sempre espírito de 
iniciativa e cooperação nas tarefas da 
aula. 
- Participa de forma pertinente. 

- Participa na maioria das tarefas 
com empenho e persistência. 
- Manifesta espírito de iniciativa e 
cooperação nas tarefas da aula. 
- Participa algumas vezes de forma 
pertinente.   

- Participa em algumas tarefas com 
pouco empenho e persistência. 
- Manifesta poucas vezes espírito de 
iniciativa e de cooperação nas 
tarefas da aula. 
- Raramente participa de forma 
pertinente.  
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- Participa sempre de 
forma pertinente.  

 
Responsabilidade 

 

- Cumpre sempre as 
regras da sala de aula.  
- Revela sempre cuidado 
com o material individual 
e da sala de aula.  
- Cumpre sempre todas as 
regras de 
convivência contribuindo 
para um bom ambiente 
de trabalho.  

- Cumpre frequentemente as regras da 
sala de aula. 

- Revela quase sempre cuidado 
com o material individual e da 
sala de aula  
- Cumpre frequentemente todas as 
regras de convivência contribuindo 
para um bom ambiente de trabalho. 

- Cumpre, na maioria das vezes, as 
regras da sala de aula. 

- Revela, na maioria das vezes, 
cuidado 
com o material individual e da 
sala de aula  
- Cumpre quase sempre todas as 
regras de convivência 
contribuindo para um bom 
ambiente de trabalho. 

- Cumpre com falhas as regras sala 
de aula. 

- Revela, por vezes, cuidado 
com o material individual e da 
sala de aula  
- Raramente cumpre as regras de 
convivência contribuindo para um 
bom ambiente de trabalho. 

Voltar 
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(GG) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO - 1º Ciclo 
Disciplina(s): Educação Artística 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, criativa 

e ativamente, esses mesmos estilos e 

géneros. 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico utilizando 

um vocabulário específico e adequado à 

disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, de 

forma criativa esses mesmos estilos e 

géneros 

Pesquisa e observa diferentes 

estilos e géneros do património 

cultural e artístico, mas não utiliza 

um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

 - Experimenta, explora e recria, 

sem muita criatividade, esses 

mesmos estilos e géneros. 

-Revela muitas dificuldades 

em pesquisar e em 

identificar diferentes estilos 

e géneros do património 

cultural e artístico, bem 

como em explorá-los.  

 

 
 

Eficiência 
12,5% 

- Planifica, estabelecendo plenamente 

a sequência de etapas para a 

concretização de um projeto artístico 

(teatral/visual/musical/coreográfico).  

- Planifica, estabelecendo uma 

sequência de etapas para a 

concretização de um projeto artístico 

(teatral/visual/musical/coreográfico). 

- Estabelece a sequência de etapas 

para o desenvolvimento do 

projeto artístico 

(teatral/visual/musical/ 

coreográfico), mas não cumpre 

algumas das etapas. 

-Revela muitas dificuldades 

em estabelecer a sequência 

de etapas para a 

concretização de um projeto 

artístico. 

 
Comunicação 

 

 
 
 

Expressividade 

- Demonstra muita capacidade de 

expressão de acordo com o tema.  

- Apresenta muita expressividade na 

comunicação oral/facial/corporal, nos 

movimentos ou nos registos gráficos. 

- Demonstra capacidade de expressão 

de acordo com o tema.  

- Apresenta expressividade na 

comunicação oral/facial/corporal, nos 

movimentos ou nos registos gráficos. 

Apresenta expressividade na 

comunicação, mas apenas em 

alguns elementos. 

-Revela muitas dificuldades 

em reconhecer 

propriedades expressivas 

dos materiais/corpo. 

Participação 
 

Adequação 

- Participa com muito empenho e 

interage ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso 

da atividade. 

- Participa com empenho e interage 

ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso da 

atividade. 

- Participa e interage com os seus 

pares contribuindo para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha ativamente com os pares 

vivências e manifestações 

artísticas do seu quotidiano. 

- Participa com os seus 

pares, mas não contribui 

para o sucesso da atividade, 

não partilhando vivências e 

manifestações artísticas. 
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 - Partilha ativamente com os pares 

vivências e manifestações artísticas do 

seu quotidiano. 

- Revela muito empenho e motivação 

no aperfeiçoamento técnico.  

 - Partilha com os pares vivências e 

manifestações artísticas do seu 

quotidiano. 

- Revela empenho e motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 

- Revela algum empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

técnico. 

- Não revela empenho e 

motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 

 

 
Responsabilidade 

 
 

- Apresenta uma atitude muito 

responsável e segura no manuseio 

dos materiais utilizados. 

- Demonstra muito respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação 

e divulgação. 

 

- Apresenta uma atitude responsável 

e segura no manuseio dos materiais 

utilizados. 

- Demonstra respeito pelo seu trabalho 

e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação e 

divulgação. 

 

- Apresenta, com algumas 

falhas, uma atitude responsável 

e segura no manuseio dos 

materiais utilizados. 

- Demonstra respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 - Debate, sem utilizar vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, 

preservação e divulgação. 

 

- Revela muitas dificuldades 

em apresentar uma 

atitude responsável e 

segura no manuseio dos 

materiais utilizados. 

- Demonstra pouco respeito 

pelo seu trabalho e dos seus 

pares. 

 -Não debate nem 

reconhece as artes como 

construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, 

preservação e divulgação. 

Voltar 
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(HH) Rubrica Específica de Avaliação: OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Educação Física 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Rigor 

- Conhece todas as regras da 

modalidade e aplica-as na totalidade 

(no modo individual e/ou coletivo). 

- Domina plenamente o vocabulário 

próprio de cada modalidade. 

- Conhece as regras da modalidade e 

aplica-as (no modo individual e/ou 

coletivo). 

- Domina o vocabulário próprio de 

cada modalidade. 

- Conhece algumas regras da 

modalidade e aplica-as (no modo 

individual e/ou coletivo). 

- Conhece algum vocabulário 

próprio de cada modalidade. 

-Revela muitas dificuldades em 

conhecer algumas regras das 

modalidades e não conhece o 

seu vocabulário próprio. 

 
Comunicação 

 

 
 

Adequação 

- Executa com correção todas as fases 

do movimento em prova. 

- Toma a decisão mais assertiva em 

função do contexto de jogo. 

- Executa com correção quase todas as 

fases do movimento em prova. 

- Toma decisões em função do 

contexto de jogo. 

- Executa com correção algumas 

das fases do movimento em prova. 

- Toma algumas decisões, mas nem 

sempre adequadas ao contexto de 

jogo. 

-Revela muitas dificuldades em 

executar as fases do movimento 

em prova. 

-Não toma decisões em função 

do contexto de jogo. 

Participação 
 

Destreza 

- Executa os gestos técnicos com 

correção e aplica-os em situações 

concretas da modalidade (de modo 

individual e/ou coletivo). 

- Revela muito empenho e motivação 

no aperfeiçoamento técnico. 

- Executa, quase sempre, os gestos 

técnicos com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela empenho e motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 

- Executa alguns gestos técnicos 

com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela algum empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

técnico. 

- Executa alguns gestos técnicos 

com pouca correção, mas não 

os aplica em situações 

concretas da modalidade (de 

modo individual e/ou coletivo). 

- Não revela empenho e 

motivação no aperfeiçoamento 

técnico. 

 
Responsabilidade 

 

Cooperação 
 

- Promove ativamente o espírito de 

grupo.  

- Manifesta sempre fair-play e ações 

de solidariedade para com os colegas. 

- Cumpre as regras de segurança e 

colabora sempre na preparação, 

preservação e arrumação do material. 

- Promove, quase sempre, o espírito 

de grupo.  

- Manifesta, na maioria das vezes, fair-

play e ações de solidariedade para 

com os colegas. 

- Cumpre, quase sempre, as regras de 

segurança e colabora sempre na 

preparação, preservação e arrumação 

do material. 

- Promove, algumas vezes, o 

espírito de grupo.  

- Manifesta, algumas vezes fair-play 

e ações de solidariedade para com 

os colegas. 

- Cumpre, algumas vezes, as regras 

de segurança e colabora na 

preparação, preservação e 

arrumação do material. 

-Revela muitas dificuldades em 

contribuir para o espírito de 

grupo, não manifestando fair-

play e ações de solidariedade.  

- Raramente cumpre as regras 

de segurança e colabora muito 

pouco na preparação, 

preservação e arrumação do 

material. 

Voltar 
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(II) Rubrica Específica de Avaliação: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/EXERCÍCIOS – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Descodifica plenamente o enunciado 

do problema e identifica com precisão o 

objetivo do problema/exercício. 

- Distingue e destaca, de forma 

adequada, o essencial do acessório. 

 

- Descodifica o enunciado do 

problema e identifica com alguma 

precisão o objetivo do 

problema/exercício. 

- Distingue e destaca o essencial do 

acessório. 

- Descodifica, com algumas falhas, o 

enunciado do problema e identifica 

com algumas imprecisões o objetivo 

do problema/exercício. 

- Distingue e destaca, com algumas 

falhas o essencial do acessório. 

- Revela muitas dificuldades em 

descodificar o enunciado do 

problema/exercício e não 

identifica o objetivo do mesmo.  

 

 
 

Organização 
 

- Apresenta uma estratégia muito 

adequada à resolução do problema, 

registando todos os dados de forma 

coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 

disciplina a estratégia/plano 

estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia 

adequada à resolução do 

problema, registando quase todos 

os dados de forma coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 

disciplina a estratégia/plano 

estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia 

adequada à resolução do problema, 

não registando todos os dados de 

forma coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 

disciplina a estratégia/plano 

estabelecido, com algumas falhas. 

- Revela muitas dificuldades em 

apresentar uma estratégia 

para a resolução do problema, 

não registando os dados. 

 
Comunicação 

 

 
Sistematização 

 

- Aplica a estratégia/plano de forma 

coerente e eficaz, apresentando as 

etapas necessárias à resolução do 

problema. 

- Aplica a estratégia/plano com 

alguma coerência, apresentando a 

maioria das etapas necessárias à 

resolução do problema. 

- Aplica a estratégia/plano com 

algumas falhas, apresentando 

algumas das etapas necessárias à 

resolução do problema. 

- Revela muitas dificuldades em 

apresentar em aplicar a 

estratégia definida. 

 
 
 

Reflexão 
 

- Reflete sempre sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica plenamente a adequação das 

estratégias adotadas e dos processos 

utilizados. 

- Reflete sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica, quase sempre, a 

adequação das estratégias 

adotadas e dos processos 

utilizados. 

- Reflete, com alguma dificuldade, 

sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema ou apenas dá 

uma resposta.  

- Justifica, com alguma dificuldade, a 

adequação das estratégias adotadas 

e dos processos utilizados. 

- Não reflete sobre adequação 

das estratégias ou da 

solução/resultado 

encontrados ou não dá uma 

resposta.  
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Participação 
 
 

-Persiste na realização da tarefa 

tentando resolver autonomamente sem 

recorrer à ajuda do professor. 

-É perseverante mesmo após várias 

tentativas. 

-Persiste, na maioria das vezes, na 

realização da tarefa tentando 

resolver autonomamente sem 

recorrer à ajuda do professor. 

-É quase sempre perseverante, 

mesmo após várias tentativas. 

- Nem sempre persiste na realização 

da tarefa, recorre várias vezes à 

ajuda do professor. 

- Não persiste na realização da 

tarefa, recorrendo 

imediatamente à ajuda do 

professor. 

 
Responsabilidade 

 
 

Apresenta uma atitude muito 

responsável, realizando a tarefa com 

qualidade, dentro dos tempos 

previstos, de forma construtiva e 

assertiva.  

Apresenta uma atitude 

responsável, realizando a tarefa 

com alguma qualidade, dentro 

dos tempos previstos, de forma 

construtiva e assertiva.  

Apresenta uma atitude 

responsável, realizando a tarefa, 

com algumas falhas, dentro dos 

tempos previstos.  

Apresenta uma atitude 

pouco responsável, por 

vezes não realizando a 

tarefa ou não respeitando 

os tempos previstos.  

Voltar 
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(JJ) Rubrica Específica de Avaliação: TRABALHO DE GRUPO – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais  

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 
 

Conhecimento 
 

 
 

Apropriação 
 

- Domina plenamente o tema, 
distinguindo o essencial do 
acessório. 

- Domina o tema, distinguindo, na 
maioria das vezes, o essencial do 
acessório. 

- Domina parcialmente tema, 
distinguindo, por vezes, o essencial 
do acessório. 
 

- Revela pouco domínio do tema, 
não distinguindo o essencial do 
acessório. 
 

 
Comunicação 

 

 
 

Correção 
 
 

- Comunica sempre de forma 
apelativa, utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica quase sempre de forma 
apelativa, utilizando vocabulário 
adequado à disciplina. 

 

- Comunica por vezes de forma 
apelativa, utilizando algum 
vocabulário adequado à 
disciplina. 

 

- Comunica de forma pouco 
apelativa, mas nem sempre 
utiliza vocabulário adequado à 
disciplina. 

 

 
Participação 

 

 
 

Relacionamento 
 
 

 - Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 
respeito e ajuda na resolução de 
conflitos.  

 

- Promove um clima de bem-estar 

construtivo, trata os outros com 
respeito, mas nem sempre ajuda 
na resolução de conflitos.  

- Contribui para um clima de 

bem-estar e trata os outros com 
respeito.  

 

- Contribui poucas vezes para 

um clima de bem-estar e trata 
os outros com pouco respeito.  
 

 

Responsabilidade 
 

- Realiza todas as tarefas com 
empenho. Contribui ativamente para 
que o grupo cumpra as orientações 
e os prazos estabelecidos. 
 

- Realiza quase todas as tarefas com 
empenho. Contribui muitas vezes 
para que o grupo cumpra as 
orientações e os prazos 
estabelecidos. 
 

- Realiza a maioria das tarefas com 
empenho. Cumpre com alguma 
dificuldade os prazos 
estabelecidos.  

- Realiza algumas das tarefas com 
empenho. Cumpre com muita 
dificuldade os prazos 
estabelecidos.  
 
 

Voltar 
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(KK) Rubrica Específica de Avaliação: TRABALHO DE PESQUISA – 1º Ciclo 

Disciplina(s): Todas as áreas disciplinares do 1º Ciclo 

Anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

Critérios 
transversais 

Critérios da 
tarefa 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
 

Conhecimento 
 

 
 

Completude 
 

- Integra adequadamente todos os 
tópicos solicitados. 
- Inclui com pertinência tabelas, 
gráficos, imagens e as referências 
bibliográficas. 

- Integra adequadamente quase 
todos os tópicos solicitados. 
- Inclui com alguma pertinência 
tabelas, gráficos, imagens e as 
referências bibliográficas. 

- Integra a maioria dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui com algumas incorreções 
tabelas, gráficos, imagens e 
apresenta falhas pontuais nas 
referências bibliográficas. 

- Integra alguns dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui tabelas, gráficos, 
imagens com muitas 
incorreções e não apresenta 
referências bibliográficas. 

 
Conteúdo/Tema 
 
 

- Apresenta conteúdos relevantes e 
adequados ao tema proposto. 

- Apresenta conteúdos quase 
sempre relevantes e adequados ao 
tema proposto. 

- Apresenta conteúdos adequados 
ao tema proposto. 

- Apresenta alguns conteúdos 
adequados ao tema proposto. 

 
Comunicação 

 

 
Rigor 

 

- Usa corretamente a língua e os 
conceitos, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

- Usa a língua e os conceitos com 
pequenas falhas, recorrendo a 
vocabulário diversificado. 

- Usa com alguma correção a 
língua e os conceitos, recorrendo, 
por vezes, a vocabulário 
diversificado. 

- Usa com pouca correção a 
língua e os conceitos, 
recorrendo a vocabulário 
restrito. 

 
 

Organização 

- Planifica adequadamente o trabalho e 
seleciona informação pertinente, 
utilizando várias fontes de informação. 

- Planifica adequadamente o 
trabalho, utilizando algumas fontes 
de informação. 

- Planifica o trabalho, utilizando 
algumas fontes de informação. 

- Planifica com muitas falhas o 
trabalho e não refere as fontes 
de informação utilizadas. 

 
Participação 

 

 
Cooperação 

 

 - Partilha ideias e estratégias, 
cooperando com os seus pares. 

- Partilha ideias e estratégias, 
cooperando quase sempre com 
os seus pares. 

- Partilha algumas ideias e 
estratégias, cooperando 
algumas vezes com os seus 
pares. 

- Raramente partilha ideias e 
estratégias, revelando 
dificuldades na cooperação 
com os seus pares. 

 
Espírito crítico 

 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando de forma pertinente. 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando quase sempre de 
forma pertinente. 

- Manifesta algum espírito de 
iniciativa, participando por 
vezes de forma pertinente. 

- Manifesta pouco espírito 
de iniciativa e uma 
participação desorganizada.  

 
 

Responsabilidade 
 

- Realiza todas as tarefas com empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza quase todas as tarefas com 
empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza a maioria das tarefas com 
empenho. 
- Cumpre  os prazos, mas revela 
dificuldades em adequar o 
trabalho ao guião estabelecido. 

- Realiza as tarefas com pouco 
empenho. 
- Apresenta falhas no 
cumprimento dos prazos e do 
guião estabelecido. 

Voltar 


