
 

 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
PROJETO 

 

 
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 

Problematização 

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

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

 
 

- Revela muitas falhas no 
questionamento e na procura de 
respostas e soluções ajustadas à 
resolução dos problemas levantados no 
projeto.   
 

 
 
 
Aplicação 
 

- Domina os conteúdos relacionados com a 
temática e articula-os de forma adequada. 
- Contribui de forma pertinente para a 
realização de um projeto 
criativo/inovador, utilizando os materiais, 
técnicas, ferramentas mais ajustadas e 
apelativos.   
- Apresenta o trabalho estruturado, 
cumprindo todas as etapas e respeitando 
o guião. 

 - Domina de forma satisfatória os conteúdos 
relacionados com a temática e articula-os com 
algumas imprecisões. 
- Contribui para a realização de um projeto 
criativo/inovador, utilizando os materiais, técnicas e 
ferramentas ajustadas.   
- Apresenta o trabalho com algumas falhas na 
estrutura e no respeito pelo guião. 

 - Domina de forma superficial os 
conteúdos relacionados com a temática. 
- Contribui de forma insuficiente para a 
realização de um projeto. 
- Apresenta o trabalho mal estruturado, 
desrespeitando as etapas e o guião. 

Cooperação 

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

 - Apresenta, quando solicitado, propostas e ideias 
que permitem avançar no projeto.   
- Partilha ideias durante a elaboração do trabalho.  
 

 - Não apresenta propostas nem ideias, ou 
fá-lo de forma desajustada, não ouvindo 
os outros.   

- Partilha pontualmente ideias durante 
a elaboração do trabalho.  
 

Autonomia 
 

- Revela persistência na realização das 
tarefas, só recorrendo ao professor após 
tentar resolver por si. 
- Assume uma postura correta e confiante. 

 - Revela persistência na realização das tarefas, mas 
recorrendo pontualmente ao professor após tentar 
resolver por si. 
- Assume uma postura correta, mas pouco confiante. 

 - Revela pouca persistência na realização 
das tarefas, não tentando resolver por si, 
nem recorrendo ao professor. 
- Assume uma postura incorreta, 
demonstrando pouca confiança e 
autodomínio. 


