
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação: Resolução de exercícios ou problemas 

Critérios 

Níveis de desempenho 

NB 1 NB 2 NB 3 NB 4 NB 5 

NS 1 a 7 NS 8 a 9 NS 10 a 13 NS 14 a 17 NS 18 a 20 

Compreensão 

Não reconhece o ponto de partida nem o 

ponto de chegada. 

Não explica a informação e não explicita os 

elementos essenciais. 

Reconhece o ponto de partida, mas não 

reconhece o ponto de chegada. 

Explica a informação, mas não explicita os 

elementos essenciais. 

Necessita de ajuda para reconhecer o ponto 

de partida e/ou o ponto de chegada. 

Necessita de ajuda para, utilizando palavras 

suas, explicar informação, explicitando os 

elementos essenciais. 

Reconhece o ponto de partida e o ponto de 

chegada. 

Recorre a palavras suas para explicar 

informação, explicitando, com algumas 

falhas, os elementos essenciais. 

Reconhece claramente o ponto de partida e o 

ponto de chegada. 

Recorre a palavras suas para explicar 

informação, explicitando os elementos 

essenciais.  

Raciocínio 

Não reconhece a relação (quantitativa ou 

outra) entre os conceitos/as grandezas.  

Não recorre a palavras suas para explicar 

ideias e processos. 

Não estabelece uma estratégia para a 

resolução do exercício/problema colocado. 

Revela muitas dificuldades no 

estabelecimento de uma estratégia para a 

resolução do exercício/problema colocado. 

Mesmo com a ajuda sistemática do 

professor, dificilmente consegue solucionar o 

problema 

Revela dificuldades no estabelecimento de 

uma estratégia para a resolução do 

exercício/problema colocado. Contudo, com a 

ajuda sistemática do professor, consegue 

solucionar o problema 

Reconhece a relação (quantitativa ou outra) 

entre os conceitos/as grandezas.  

Recorre a palavras suas para explicar ideias e 

processos. 

Estabelece uma estratégia para a resolução 

do exercício/problema colocado. 

Reconhece a relação (quantitativa ou outra) 

entre os conceitos/as grandezas.  

Recorre a palavras suas para explicar ideias e 

processos. 

Estabelece uma estratégia para a resolução 

do exercício/problema colocado. 

Execução 

 

 

Não executa o exercício/problema. 

Não aplica as regras. 

Comete algumas incorreções na execução do 

exercício/problema. 

Tem dificuldades em criar e seguir o fluxo de 

resolução do exercício/problema, 

necessitando do auxílio do professor. 

Comete algumas incorreções na execução do 

exercício/problema, 

Cria ou segue o fluxo de resolução do 

exercício/problema, mas com lapsos e 

imprecisões, solicitando o auxílio do 

professor. 

Executa o exercício/problema criando e 

seguindo o fluxo de resolução, mas com uma 

ou outra imprecisão que não compromete o 

resultado final. 

Executa sem dificuldade a resolução do 

exercício/problema sem qualquer lapso ou 

imprecisão. 

Sistematização 

Não descreve resultados, ideias e processos 

usados 

Não explica resultados, ideias e processos de 

forma articulada e coerente  

Não mobiliza resultados, ideias e processos 

para novas etapas de aprendizagem.  

Descreve, com muita dificuldade, resultados, 

ideias e processos usados 

Explica, com muita dificuldade, resultados, 

ideias e processos de forma articulada e 

coerente  

Revela muitas dificuldades na mobilização de 

resultados, ideias e processos para novas 

etapas de aprendizagem. 

Descreve resultados, ideias e processos 

usados, com a ajuda do professor. 

Explica resultados, ideias e processos de 

forma articulada e coerente, com a ajuda do 

professor.  

Mobiliza resultados, ideias e processos para 

novas etapas de aprendizagem, com a ajuda 

do professor. 

Descreve resultados, ideias e processos 

usados. 

Explica resultados, ideias e processos de 

forma, nem sempre articulada ou coerente.  

Mobiliza resultados, ideias e processos para 

novas etapas de aprendizagem, mas, por 

vezes, recorre à ajuda do professor.  

Descreve resultados, ideias e processos 

usados 

Explica resultados, ideias e processos de 

forma articulada e coerente  

Mobiliza resultados, ideias e processos para 

novas etapas de aprendizagem.  

Reflexão 
Não analisa os resultados obtidos nem 

argumenta. 

Apresenta muitas dificuldades na análise dos 

resultados e apresenta muitas falhas na 

argumentação. 

Apresenta falhas na análise crítica dos 

resultados obtidos e na argumentação. 

Analisa criticamente os resultados obtidos, 

argumentando de forma, nem sempre clara 

ou correta. 

Analisa criticamente os resultados obtidos, 

argumentando de forma clara e correta 


