
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E COLETIVO) 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
 

Rigor 
25% 

- Conhece todas as regras da 

modalidade e aplica-as na totalidade 

(no modo individual e/ou coletivo). 

- Domina plenamente o vocabulário 
próprio de cada modalidade. 

- Conhece as regras da modalidade e 

aplica-as (no modo individual e/ou 

coletivo). 

- Domina o vocabulário próprio de 
cada modalidade. 

- Conhece algumas regras da 

modalidade e aplica-as (no modo 

individual e/ou coletivo). 

- Conhece algum vocabulário 
próprio de cada modalidade. 

-Revela muitas dificuldades em 
conhecer algumas regras das 
modalidades e não conhece o seu 
vocabulário próprio. 

 
 

Adequação 
25% 

- Executa com correção todas as 

fases do movimento em prova. 

- Toma a decisão mais assertiva em 
função do contexto de jogo. 

- Executa com correção quase todas 

as fases do movimento em prova. 

- Toma decisões em função do 
contexto de jogo. 

- Executa com correção algumas 

das fases do movimento em prova. 

- Toma algumas decisões, mas nem 
sempre adequadas ao contexto de 
jogo. 

-Revela muitas dificuldades em 

executar as fases do movimento 

em prova. 

-Não toma decisões em função do 
contexto de jogo. 

Destreza 
25% 

 

- Executa os gestos técnicos com 

correção e aplica-os em situações 

concretas da modalidade (de modo 

individual e/ou coletivo). 

- Revela muito empenho e 
motivação no aperfeiçoamento 
técnico. 

- Executa, quase sempre, os gestos 

técnicos com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela empenho e motivação no 
aperfeiçoamento técnico. 

- Executa alguns gestos técnicos 

com correção e aplica-os em 

situações concretas da modalidade 

(de modo individual e/ou coletivo). 

- Revela algum empenho e 
motivação no aperfeiçoamento 
técnico. 

- Executa alguns gestos técnicos 

com pouca correção, mas não os 

aplica em situações concretas da 

modalidade (de modo individual 

e/ou coletivo). 

- Não revela empenho e 
motivação no aperfeiçoamento 
técnico. 

Cooperação 
25% 

 

- Promove ativamente o espírito de 

grupo.  

- Manifesta sempre fair-play e ações 

de solidariedade para com os 

colegas. 

- Cumpre as regras de segurança e 
colabora sempre na preparação, 
preservação e arrumação do 
material. 

- Promove, quase sempre, o espírito 

de grupo.  

- Manifesta, na maioria das vezes, 

fair-play e ações de solidariedade 

para com os colegas. 

- Cumpre, quase sempre, as regras de 
segurança e colabora sempre na 
preparação, preservação e 
arrumação do material. 

- Promove, algumas vezes, o 

espírito de grupo.  

- Manifesta, algumas vezes fair-play 

e ações de solidariedade para com 

os colegas. 

- Cumpre, algumas vezes, as regras 
de segurança e colabora na 
preparação, preservação e 
arrumação do material. 

-Revela muitas dificuldades em 

contribuir para o espírito de 

grupo, não manifestando fair-play 

e ações de solidariedade.  

- Raramente cumpre as regras de 
segurança e colabora muito 
pouco na preparação, 
preservação e arrumação do 
material. 


