
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/EXERCÍCIOS 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
 

Apropriação 
20% 

- Descodifica plenamente o enunciado 

do problema e identifica com precisão o 

objetivo do problema/exercício. 

- Distingue e destaca, de forma 

adequada, o essencial do acessório. 

 

- Descodifica o enunciado do problema 

e identifica com alguma precisão o 

objetivo do problema/exercício. 

- Distingue e destaca o essencial do 
acessório. 

- Descodifica, com algumas falhas, o 

enunciado do problema e identifica com 

algumas imprecisões o objetivo do 

problema/exercício. 

- Distingue e destaca, com algumas 
falhas o essencial do acessório. 

 

- Revela muitas dificuldades em 

descodificar o enunciado do 

problema/exercício e não identifica o 

objetivo do mesmo.  

 

 
 

Organização 
20% 

- Apresenta uma estratégia muito 

adequada à resolução do problema, 

registando todos os dados de forma 

coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 
disciplina a estratégia/plano 
estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia adequada à 

resolução do problema, registando 

quase todos os dados de forma 

coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 
disciplina a estratégia/plano 
estabelecido. 

- Apresenta uma estratégia adequada à 

resolução do problema, não registando 

todos os dados de forma coerente.  

-Traduz na linguagem específica da 
disciplina a estratégia/plano 
estabelecido, com algumas falhas. 

- Revela muitas dificuldades em 
apresentar uma estratégia para a 
resolução do problema, não 
registando os dados. 

 
Sistematização 

20% 

- Aplica a estratégia/plano de forma 
coerente e eficaz, apresentando as 
etapas necessárias à resolução do 
problema. 

- Aplica a estratégia/plano com alguma 
coerência, apresentando a maioria das 
etapas necessárias à resolução do 
problema. 

- Aplica a estratégia/plano com algumas 
falhas, apresentando algumas das 
etapas necessárias à resolução do 
problema. 

 

- Revela muitas dificuldades em 
apresentar em aplicar a estratégia 
definida. 

 
 
 

Reflexão 
20% 

- Reflete sempre sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica plenamente a adequação das 
estratégias adotadas e dos processos 
utilizados. 

- Reflete sobre a adequação da 

solução/resultado ao objetivo e 

contexto do problema e dá uma 

resposta.  

- Justifica, quase sempre, a adequação 
das estratégias adotadas e dos 
processos utilizados. 

- Reflete, com alguma dificuldade, sobre 

a adequação da solução/resultado ao 

objetivo e contexto do problema ou 

apenas dá uma resposta.  

- Justifica, com alguma dificuldade, a 
adequação das estratégias adotadas e 
dos processos utilizados. 

 

- Não reflete sobre adequação das 

estratégias ou da solução/resultado 

encontrados ou não dá uma resposta.  

 

Responsabilidade 
20% 

 

-Persiste na realização da tarefa 

tentando resolver autonomamente sem 

recorrer à ajuda do professor. 

-É perseverante mesmo após várias 
tentativas. 

-Persiste, na maioria das vezes, na 

realização da tarefa tentando resolver 

autonomamente sem recorrer à ajuda 

do professor. 

-É quase sempre perseverante, mesmo 
após várias tentativas. 

- Nem sempre persiste na realização da 
tarefa, recorre várias vezes à ajuda do 
professor. 

- Não persiste na realização da tarefa, 
recorrendo imediatamente à ajuda do 
professor. 


