
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
EXPRESSÃO ESCRITA 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

Rigor 
20% 

 

 

Cumpre rigorosamente as instruções 
quanto ao género/formato solicitado, 
respeitando integralmente as 
características da tipologia textual. 

Cumpre as instruções quanto ao 
género/formato solicitado, 
respeitando as características da 
tipologia textual. 

Cumpre a instrução quanto ao 
género/formato solicitado, mas 
apresenta falhas pontuais nas regras 
relativas à tipologia. 

Não cumpre a instrução quanto ao 
género/formato textual solicitado. 

Pertinência 
20% 

 

- Cumpre integralmente a instrução 
quanto ao tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário diversificado e 
adequado ao tema;  
- Apresenta uma sequência lógica das 
ideias. 

- Cumpre a instrução quanto ao tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao tema;  
- Apresenta uma sequência lógica das 
ideias. 

- Cumpre a instrução quanto ao tema; 
- Recorre a informação pertinente;  
- Usa vocabulário adequado ao tema, 
mas pouco diversificado;  
- Revela falhas na apresentação de uma 
sequência lógica das ideias. 

- Trata o tema dado de forma muito 
vaga ou aborda-o num plano 
secundário.  
- Revela falhas quanto à informação 
mobilizada, ao vocabulário usado 
e/ou à progressão da informação. 

Coerência  
20% 

 

 

- Redige um texto muito bem 
organizado e coeso, demarcando 
adequadamente as diferentes partes  
do texto (introdução, desenvolvimento 
e conclusão); 
- Utiliza corretamente parágrafos.  

- Redige um texto bem organizado e 
coeso, demarcando adequadamente 
as diferentes partes do texto  
(introdução, desenvolvimento e 
conclusão); 
- Utiliza corretamente parágrafos. 

- Redige um texto com alguma 
organização e coesão, demarcando a 
maioria das vezes as diferentes partes  
do texto (introdução, desenvolvimento 
e conclusão); 
- Utiliza, quase sempre, corretamente 
parágrafos. 

Redige um texto pouco organizado, 
com ruturas de coesão frequentes 
causadas por lacunas e/ou repetições 
nominais e/ou pronominais 
desnecessárias. 

 
Correção 

20% 

 

- Escreve utilizando plenamente: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica. 

- Escreve utilizando: 
- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com bastante correção 
ortográfica. 

- Escreve utilizando, com algumas 
falhas: 

- concordância;  
- flexão verbal; 
- sinais de pontuação;  
- sinais auxiliares de escrita.  

- Escreve com alguma correção 
ortográfica. 

- Apresenta falhas sistemáticas ao 
nível da correção da frase. 
- Escreve com pouca correção 
ortográfica. 

 

Responsabilidade 
20% 

 

Apresenta uma atitude muito responsável, 
realizando a tarefa com muita qualidade, 
dentro dos tempos previstos, de forma 
construtiva e assertiva. 

Apresenta uma atitude responsável, 
realizando a tarefa com qualidade, dentro 
dos tempos previstos, de forma construtiva 
e assertiva. 

Apresenta uma atitude responsável, 
esforçando-se por realizar a tarefa, dentro 
dos tempos previstos, de forma construtiva 
e assertiva. 

Apresenta uma atitude pouco 
responsável, não se esforçando por 
realizar a tarefa. 


