
 

 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
TRABALHO DE PESQUISA 

 

 
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 

Conteúdo/Tema 

- Apresenta conteúdos relevantes e 
adequados ao tema proposto.  
- Inclui com pertinência tabelas, gráficos, 
imagens e referências bibliográficas.  
- Apresenta conclusões coerentes e a sua 
visão/posicionamento sobre os factos. 
 

 - Apresenta a maioria dos tópicos solicitados com 
algumas imprecisões no desenvolvimento do 
tema proposto. 
- Inclui com algumas incorreções tabelas, 
gráficos, imagens e apresenta falhas pontuais nas 
referências bibliográficas. 
- Apresenta, com falhas, conclusões, e evidencia 
de forma pouco clara o seu posicionamento 
crítico sobre os factos. 

 
 

- Apresenta alguns tópicos aleatórios, sem 
respeitar o tema proposto. 
- Inclui pontualmente tabelas e imagens 
descontextualizadas. 
- Apresenta falhas sistemáticas ao nível do 
seu posicionamento crítico sobre os factos e 
conclusões pouco coerentes ou 
inexistentes. 

 
 
Correção 

- Usa corretamente a língua (frase, 
parágrafo, pontuação, ortografia, 
vocabulário, articulação das ideias). 
- Utiliza vocabulário científico/específico 
diversificado. 

 - Usa, com falhas pontuais, a língua e a maioria 
dos conceitos. 
- Utiliza vocabulário científico/específico, com 
algumas imprecisões. 

 - Revela falta de clareza na linguagem. 
- Utiliza pontualmente vocabulário 
científico/específico e nem sempre 
adequado. 

Organização/ 
Seleção 

- Estrutura adequadamente o trabalh;  
- Seleciona informação pertinente, 
utilizando várias fontes. 
- Apresenta um trabalho que respeita as 
normas de formatação definidas (tipo e 
tamanho de letra, espaçamento, etc). 

 - Estrutura o trabalho de forma globalmente 
satisfatória. 
- Seleciona informação, utilizando algumas 
fontes. 
- Apresenta um trabalho com falhas ao nível das 
normas de formatação definidas (tipo e 
tamanho de letra, espaçamento, etc). 

 - Estrutura o trabalho de forma incoerente, 
omitindo itens. 
- Seleciona informação pouco relevante 
e/ou incorreta. 
- Apresenta um trabalho que desrespeita a 
maioria das normas de formatação 
definidas (tipo e tamanho de letra, 
espaçamento, etc). 

Responsabilidade 

- Cumpre os prazos e o guião estabelecido. 
- Respeita os princípios do trabalho 
intelectual.  
 

 - Cumpre os prazos, mas revela dificuldades em 
adequar o trabalho ao guião estabelecido. 
- Respeita, com falhas, os princípios do trabalho. 
intelectual. 

 - Não cumpre os prazos nem o guião 
estabelecido. 
- Desrespeita os princípios do trabalho 
intelectual. 


