
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
TRABALHO DO ALUNO EM SALA DE AULA 

 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

Aquisição/ 

Aplicação 

25% 

- 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. 

 
Correção/ 

Adequação 
25% 

- 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 
25% 

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

- 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.  

 

Responsabilidade 
25% 

- 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. 


