
 

 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
EXERCÍCIO CRITÉRIO  

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
5 ou 20-18 4 ou 

17-
14 

3 ou 13-10 2 
ou 
9-8 

1 ou 7-1 

Descritores de desempenho 
 
Responsabilidade 

Contribui para a resolução da tarefa:  
- cumpre regras e prazos  
-comparece com o material 
necessário;  
-estabelece objetivos;  
-distribui tarefas. 

 Contribui para a resolução da tarefa:  
- cumpre regras e prazos  
- comparece com o material necessário; mas 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. 

 
 
Adequação 

- Utiliza o equipamento adequado à 
modalidade, prepara o material e 
preocupa-se com a sua manutenção; 
conhece e aplica e faz cumprir as 
regras em situação de exercício 
critério 

 - Utiliza o material de prática ou os 
equipamentos sem rigor. Tende a não cumprir as 
regras dos exercícios propostos de forma a 
alcançar o objetivo 

 - Não se preocupa com o 
equipamento ou material da 
modalidade e não cumpre regras. 

 
Rigor 

- Cumpre a sequência de ações 
motoras de acordo com o previsto. 

 - Realiza as ações com resultado, embora não 
respeite a ordem sequencial prevista. 

 - Realiza as ações com resultado, 
embora não respeite a ordem 
sequencial prevista. 

 
 
 
 
 
Participação 

- Relaciona-se com cordialidade e 
respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no 
de adversários;  
- Interessa-se apoia os esforços dos 
companheiros com oportunidade, 
promovendo a entreajuda para 
favorecer o aperfeiçoamento e 
satisfação própria e do(s) outro(s) 
- Utiliza as ações técnico-táticas de 
forma oportuna e adequada a cada 
situação 

 - Não se Interessa nem apoia os esforços dos 
companheiros, mas colabora nas ações no 
sentido de alcançar o objetivo do jogo.  
- Utiliza frequentemente os mesmos recursos 
técnico-táticos para diferentes situações. 

 - Não apoia os colegas nem promove 
a entreajuda. 
- Não utiliza os recursos técnico-
táticos adequados nas diversas fases 
da ação.. 


