R u b r i c a s d e ava l i a ç ã o
O que é uma rubrica?
É um instrumento que permite avaliar,
por meio da observação de
evidências, os processos e produtos
realizados pelos estudantes.

Qual é a funcionalidade da rubrica?

1

Avalia o desempenho de maneira
qualitativa e personalizada, o
que permite destacar as nuances
do processo de aprendizagem de
cada estudante.

2

Explicita, de maneira objetiva,
os avanços e as necessidades de
melhoria.

3

Promove o processo
metacognitivo e autoavaliativo.

4

Fomenta a autonomia dos
estudantes em seu percurso de
aprendizagem.

Quando utilizá-la?

Ela pode ser utilizada em todas as disciplinas e
etapas de ensino, avaliando aspectos cognitivos
e socioemocionais.

Atividades individuais ou em grupo podem
perfeitamente se valer desse instrumento. É possível
até mesmo fazer uma avaliação compartilhada com
os estudantes, que podem se autoavaliar ou avaliar
seu grupo.

Quais elementos constituem uma rubrica?
Níveis de
qualidade

Critérios
São os aspectos observáveis. É importante que
seja explicitado o que se espera avaliar do
processo ou do produto.

São os descritores, que representam
qualitativamente o processo ou o produto,
considerando a escala gradativa do nível mais alto
para o mais baixo (partindo da esquerda para
leitura).

Como elaborar uma rubrica?

1

2

Tenha como ponto de partida o
objetivo de aprendizagem.

Do objetivo, indique os critérios
que vão ser avaliados.

3

Indique níveis de qualidade,
que podem ser nomeados ou
numerados, para construir a
escala.

4

Descreva cada nível de forma
que os textos sejam específicos,
com aspectos observáveis e que
representem altas expectativas
para o produto ou processo
avaliado.

Exemplos de rubrica
Veja que cada rubrica apresenta uma maneira diferente de nomear os
níveis. Uma com números e a outra com definições. Ambas, no entanto,
evidenciam uma escala gradativa de qualidade.

importante!
A rubrica é indicada para atividades complexas, ou seja, não é adequada para
atividades cujas respostas se resumem a “certo” ou “errado”.

Por ser um instrumento de avaliação formativa, sua proposta é ela não ser
convertida em nota. Caso queira fazer esse uso, considere os critérios e níveis
atendidos, de maneira a representar uma pontuação justa e qualificada.

Compartilhe a rubrica previamente com os estudantes. Uma das riquezas do
instrumento é possibilitar o exercício de metacognição antes, durante e após o
processo de aprendizagem.

A rubrica é um bom instrumento para fortalecer a perspectiva do planejamento
reverso, principalmente quando se constroem sequências didáticas ou
projetos.

Você pode elaborar rubricas para realizar o acompanhamento da equipe
docente para análise de planos de aulas, planos de estudos dos alunos,
observação de aulas, entre outras ações.
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