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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 
 

Apresenta todos os tópicos solicitados, 
com conteúdo muito pertinente. 
Pesquisa e seleciona informação 
pertinente, utilizando várias fontes. 
 

 Apresenta os tópicos solicitados, com conteúdo nem 
sempre pertinente. 
Pesquisa e seleciona informação utilizando algumas 
fontes. 
 

 
 

Apresenta alguns tópicos aleatórios, 
sem respeitar o tema proposto. 
Seleciona informação pouco relevante 
e/ou incorreta. 
 

 
 

Correção 
 
 

Utiliza com proficiência a linguagem 
científica. 
Apresenta os conceitos e processos 
científicos de forma muito pertinente. 

 Apresenta algumas falhas na linguagem científica. 
Apresenta os conceitos e processos científicos com 
algumas incorreções. 

 Utiliza pontualmente vocabulário 
científico/específico e nem sempre 
contextualizado.  
Apresenta conceitos pouco precisos e 
processos científicos errados. 

Organização 
 

Seleciona informação pertinente e 
organiza-a   de forma   adequada. 

 Seleciona e organiza a informação de forma adequada 
com algumas falhas. 

 Seleciona e organiza a informação de 
forma incorreta. 

Apresentação 
 

 

As formas de expressão da informação 
(gráficos, imagens tabelas, imagens) são 
muito adequadas. 
Grafismo muito apelativo, muito fácil de 
ler. 

 As formas de expressão da informação (gráficos, imagens 
tabelas, imagens) são adequadas. 
Grafismo apelativo, não sendo de fácil leitura (as cores 
escolhidas e/ou organização dos textos e imagens 
apresentam falhas) 

 As formas de expressão da informação 
(gráficos, imagens tabelas, imagens) 
não são adequadas. 
Grafismo nada apelativo, sendo de 
difícil leitura (as cores escolhidas e/ou 
organização dos textos e imagens, 
apresentam muitas falhas) 

Participação 
 

Manifesta elevado empenho na 
concretização da tarefa. 

 Manifesta algum empenho na concretização da tarefa.  Manifesta falta de empenho na 
concretização da tarefa. 

Responsabilidade 
 

Cumpre o prazo e o guião estabelecidos. 
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 o prazo nem o guião 
estabelecido 
Desrespeita os princípios do trabalho 
intelectual. 


