
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
LEITURA 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
Articulação 

20% 

- Pronuncia/articula corretamente 
todas as palavras. 
- Lê com muita clareza e coloca 
muito bem a voz. 

- Pronuncia/articula corretamente 
todas as palavras. 
- Lê com clareza e coloca bem a voz. 

- Pronuncia/articula corretamente 
todas as palavras. 
- Lê com alguma clareza e com 
razoável colocação da voz. 

- Pronuncia/articula as palavras 
com dificuldades, 
- Lê sem clareza e sem colocar a 
voz. 
 

 
 
 

Compreensão 
20% 

 

-Explicita claramente as ideias-
chave do texto. 
- Identifica plenamente o tema e o 
assunto do texto ou de partes do 
mesmo. 
- Exprime uma opinião crítica acerca 
de aspetos do texto (do conteúdo 
e/ou da forma). 

-Explicita claramente as ideias-
chave do texto. 
- Identifica plenamente o tema e o 
assunto do texto ou de partes do 
mesmo. 
- Exprime uma opinião crítica acerca 
de aspetos do texto (do conteúdo 
e/ou da forma). 

- Explicita ideias-chave do texto, 
mas não identifica o tema e o 
assunto do texto ou as partes do 
mesmo.  
- Não exprime uma opinião crítica 
acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 

- Revela dificuldades em explicitar 
ideias-chave do texto e não 
identifica o tema e o assunto do 
texto ou as partes do mesmo.  
- Não exprime uma opinião crítica 
acerca de aspetos do texto (do 
conteúdo e/ou da forma). 

Fluência e ritmo 
20% 

Lê de forma muito fluente e segura e 
com um ritmo adequado ao texto. 

Lê de forma fluente e com um ritmo 
adequado ao texto. 

Lê com razoável fluência, mas com 
um ritmo pouco adequado ao texto. 

Lê de forma hesitante e sem ritmo.  

 
Expressividade 

20% 

 

-Apresenta sempre expressividade 
na sua leitura, transmitindo todos os 
sentimentos/ emoções presentes no 
texto e respeitando todos os sinais 
de pontuação. 

- Apresenta quase sempre 
expressividade na sua leitura, 
transmitindo todos os sentimentos/ 
emoções presentes no texto e 
respeitando todos os sinais de 
pontuação. 

- Apresenta, na maioria das vezes, 
expressividade na sua leitura, 
transmitindo alguns sentimentos/ 
emoções presentes no texto e 
respeitando todos os sinais de 
pontuação. 

- Apresenta dificuldades em 
revelar expressividade na sua 
leitura e em transmitir alguns 
sentimentos/ emoções presentes 
no texto. Não respeita os sinais de 
pontuação. 
 

Responsabilidade 
20% 

 

Apresenta uma atitude muito 
responsável, realizando a tarefa com 
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.   


