
 RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
TRABALHO PESQUISA 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
 

Completude 
12,5 % 

- Integra adequadamente todos os 
tópicos solicitados. 
- Inclui com pertinência tabelas, gráficos, 
imagens e as referências bibliográficas. 

- Integra adequadamente quase todos 
os tópicos solicitados. 
- Inclui com alguma pertinência tabelas, 
gráficos, imagens e as referências 
bibliográficas. 

- Integra a maioria dos tópicos 
solicitados. 
- Inclui com algumas incorreções tabelas, 
gráficos, imagens e apresenta falhas 
pontuais nas referências bibliográficas. 

- Integra alguns dos tópicos solicitados. 
- Inclui tabelas, gráficos, imagens com 
muitas incorreções e não apresenta 
referências bibliográficas. 

 
Conteúdo/Tema 

12,5 % 
 

 

- Apresenta conteúdos relevantes e 
adequados ao tema proposto. 

- Apresenta conteúdos quase sempre 
relevantes e adequados ao tema 
proposto. 

- Apresenta conteúdos adequados ao 
tema proposto. 

- Apresenta alguns conteúdos 
adequados ao tema proposto. 

 
Rigor 

12,5 % 

 

- Usa corretamente a língua e os 
conceitos, recorrendo a vocabulário 
diversificado. 

- Usa a língua e os conceitos com 
pequenas falhas, recorrendo a 
vocabulário diversificado. 

- Usa com alguma correção a língua e os 
conceitos, recorrendo, por vezes, a 
vocabulário diversificado. 

- Usa com pouca correção a língua e os 
conceitos, recorrendo a vocabulário 
restrito. 

 
 

Organização 
12,5 % 

- Planifica adequadamente o trabalho e 
seleciona informação pertinente, 
utilizando várias fontes de informação. 

- Planifica adequadamente o trabalho, 
utilizando algumas fontes de informação. 

- Planifica o trabalho, utilizando algumas 
fontes de informação. 

- Planifica com muitas falhas o trabalho 
e não refere as fontes de informação 
utilizadas. 

 
Cooperação 

12,5 % 

 

- Partilha ideias e estratégias, 
cooperando com os seus pares. 

- Partilha ideias e estratégias, 
cooperando quase sempre com os seus 
pares. 

- Partilha algumas ideias e estratégias, 
cooperando algumas vezes com os seus 
pares. 

- Raramente partilha ideias e 
estratégias, revelando dificuldades na 
cooperação com os seus pares. 

 
Espírito crítico 

12,5 % 

 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando de forma pertinente. 

- Manifesta espírito de iniciativa, 
participando quase sempre de forma 
pertinente. 

- Manifesta algum espírito de iniciativa, 
participando por vezes de forma 
pertinente. 

- Manifesta pouco espírito de iniciativa 
e uma participação desorganizada. 

Responsabilidade 
25 % 

- Realiza todas as tarefas com empenho. 
 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza quase todas as tarefas com 
empenho. 
- Cumpre os prazos e o guião 
estabelecido. 

- Realiza a maioria das tarefas com 
empenho. 
- Cumpre os prazos, mas revela 
dificuldades em adequar o trabalho ao 
guião estabelecido. 

- Realiza as tarefas com pouco 
empenho. 
 
- Apresenta falhas no cumprimento dos 
prazos e do guião estabelecido. 


