
Rubricas 

A utilização de rubricas de avaliação constitui um procedimento bastante simples para apoiar a avaliação de uma grande 

diversidade de produções e desempenhos dos alunos. Na verdade, desde a apresentação oral de trabalhos, passando por 

qualquer trabalho escrito, até ao desempenho na manipulação de uma máquina, de uma viola ou de um qualquer 

instrumento, as rubricas podem ser excelentes auxiliares para ajudarem quer os alunos, quer os professores a avaliar a 

qualidade do que é necessário aprender e saber fazer. 

As rubricas deverão incluir o conjunto de critérios que se considera traduzir bem o que é desejável que os alunos aprendam 

e, para cada critério, um número de descrições de níveis de desempenho. Ou seja, para um dado critério, poderemos ter, 

por exemplo, três, quatro ou mesmo cinco níveis de desempenho que deverão traduzir, se quisermos, orientações 

fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens que têm de 

desenvolver. De referir que, embora as rubricas nos permitam avaliar, por natureza, elas são descritivas e não avaliativas. 

Assim, antes do mais, as rubricas permitem desenvolver uma avaliação de referência criterial. 

Uma rubrica de avaliação, em geral, inclui quatro elementos: a) a descrição geral da tarefa que é objeto de avaliação; b) os 

critérios; c) os níveis de descrição do desempenho relativamente a cada critério; e d) a definição de uma escala que atribui 

a cada nível de desempenho uma dada menção. 

As rubricas podem ser utilizadas quer no contexto da avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, ou seja, para 

distribuir feedback de elevada qualidade, quer no contexto da avaliação sumativa, avaliação das aprendizagens, para que, 

num dado momento, se possa fazer um balanço ou um ponto de situação acerca do que os alunos sabem e são capazes 

de fazer. As rubricas que nos interessam neste âmbito inserem-se no contexto da avaliação pedagógica, pois são utilizadas 

nas salas de aula e podem contribuir para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores através daquelas 

duas modalidades de avaliação. Mas será sempre bom ter presente que as rubricas são sobretudo destinadas a apoiar a 

avaliação do desempenho dos alunos e, como tal, são um excelente auxiliar para melhorar a consistência, o rigor e, em 

geral, a qualidade da avaliação realizada. 

A relevância das rubricas de avaliação decorre do simples facto de clarificarem o que os alunos devem aprender e saber 

fazer. Ou seja, perante uma rubrica que se assume que é clara e bem construída, alunos e professores ficam bem cientes 

das características e das qualidades que o trabalho deve ter para evidenciar as aprendizagens realizadas. Assim, pode 

dizer-se que as rubricas contribuem para materializar uma ideia fundamental no contexto da avaliação pedagógica: articular 

as aprendizagens com o ensino e a avaliação. Ou seja, elas podem e devem ser utilizadas para ajudar os alunos a 

aprender e os professores a ensinar. Além disso, permitem que ambos avaliem o trabalho realizado.  

É desejável que a mesma rubrica possa ser utilizada numa diversidade de tarefas e ao longo de um determinado período 

de tempo. Fará todo o sentido, perante um dado domínio do currículo e determinadas aprendizagens essenciais a realizar, 

utilizar uma única rubrica para a realização de uma diversidade de tarefas.  

Em suma, recorrendo a rubricas, garante-se mais consistência e rigor na avaliação realizada, quer seja formativa quer seja 

sumativa, permitindo que alunos e professores trabalhem, tendo os mesmos critérios como referentes fundamentais. Os 

alunos deverão sempre ter acesso às rubricas que estão a ser utilizadas e, inclusivamente, sempre que tal seja possível, 

participar na identificação de critérios e na descrição dos desempenhos considerados relevantes para as aprendizagens a 

desenvolver. 

 


