
 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
5 ou 20-18 4 ou 

17-
14 

3 ou 13-10 2 
ou 
9-8 

1 ou 7-1 

Descritores de desempenho 

 
Conteúdo 
(50%) 
 
 
 

- Cumpre integralmente a instrução quanto 
ao tema; 
- Respeita plenamente todos os tópicos 
solicitados; 
- Aplica os dados apresentados nos 
documentos. 

 - Cumpre parcialmente a instrução quanto ao 
tema; 
- Respeita parcialmente todos os tópicos 
solicitados; 
- Aplica com algumas falhas os dados 
apresentados nos documentos. 

 
 

- Cumpre a instrução de forma insuficiente 
quanto ao tema. 
- Desrespeita quase todos os tópicos 
solicitado; 
- Copia de forma aleatória e incoerente os 
dados apresentados nos documentos. 
 

 
 
 
Correção 
(30%) 
 

- Apresenta uma composição bem 
estruturada, sem erros de sintaxe, de 
pontuação e ortografia; 
 
 
- Utiliza de forma rigorosa a terminologia 
específica da disciplina; 
 
-  Organiza os conteúdos de forma coerente 
e pertinente. 
 

 - Apresenta uma composição bem estruturada, 
com alguns erros de sintaxe, de pontuação e 
ortografia, que não implicam a perda de 
inteligibilidade e/ou sentido; 
 
Utiliza com algumas falhas na utilização da 
terminologia específica; 
 
- Organiza os conteúdos com lacunas que não 
afetam a coerência e a pertinência da composição. 
 
 

 - Apresenta uma composição com graves 
problemas de estrutura, com muitos erros 
de sintaxe, de pontuação e ortografia, que 
implicam a perda de inteligibilidade e/ou 
sentido; 
- Utiliza de forma inconsistente, confusa e 
ambígua um leque limitado de conceitos 
específicos da disciplina; 
- Trata o tema proposto de forma vaga, o que 
afeta a coerência e a pertinência da 
composição. 
 

Autonomia 
(5%) 

- Realiza a tarefa sem ajuda; 
 
- Manifesta espírito critico, fornecendo 
explicações adicionais. 

 - Realiza a tarefa, recorrendo por vezes à ajuda do 
professor. 
- Manifesta espírito critico, apresentando 
opiniões, mas não fornecendo explicações 
adicionais. 

 - Realiza parcialmente a tarefa, solicitando 
sistematicamente a ajuda do professor. 
- Manifesta falta de espírito crítico, 
recorrendo a conhecimentos de senso 
comum. 
 

 
 
Responsabilidade 
(10%) 
 

-  Cumpre o tempo previamente estipulado 
para a realização da tarefa e as instruções 
dadas pelo professor; 
 
- Manifesta elevado cuidado com a 
apresentação do seu trabal 

 -  Cumpre com algumas falhas o tempo 
previamente estipulado para a realização da 
tarefa e as instruções dadas pelo professor; 
 
- Manifesta, com algumas falhas, cuidado com a 
apresentação do seu trabalho. 
 
 

 - Revela muitas dificuldades em cumprir o 
tempo previamente estipulado para a 
realização da tarefa e as instruções dadas 
pelo professor. 
- Apresenta o trabalho incompleto e 
descuidado. 
 


