
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
CADERNO DIÁRIO 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
 
 
 

Informação 
25% 

 

 

- 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. 
 

 
 

Apresentação 25% 

 

- 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. 
 
 
 

 
 

Funcionalidade 25% 

 

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 

25% 
 

 

- 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. 


