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Ano: 
Turma: 

Trabalho/Tema: 
 Data: 

01 02 03 04   05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
                             

Estrutura do trabalho - 15% 

Apresenta o trabalho sem 
respeitar uma organização 
e/ou a estrutura pré-definida. 
(0 a 4%) 

                            

Apresenta deficiências na 
organização/estrutura pré-
definida. (5 a 10%) 

                            

Apresenta o trabalho 
organizado e de acordo com 
uma  estrutura pré-
definida(11 a 15%) 

                            

Recolha da informação - 20% 

O corpo do texto é uma cópia 
integral da internet ou de 
outra fonte de informação. 
(0 a 4 %) 

                            

O corpo do texto é uma cópia 
parcial da internet ou de 
outra fonte de informação. 
(5 a 10%) 

                            

Utiliza várias fontes de 
informação  sem as copiar na 
íntegra. (11 a 15%) 

                            

Utiliza  várias fontes, integra-
as e relaciona-as. (16 a 20%) 

                            

Tratamento da informação - 20% 

Não seleciona informação 
adequada ao trabalho.  
(0 a 4%) 

                            

Seleciona apenas parte da 
informação. (5 a 10%) 

                            

Seleciona toda a informação 
relevante. (11 a 15%) 

                            

Seleciona  toda a informação 
relevante e aprofunda o tema 
(16 a 20%) 
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Conteúdo do trabalho (introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas 35% 
 

Na introdução apresenta bem 
o tema a desenvolver, os 
objectivos a abordar e as 
metodologias a utilizar. 
 ( 0 a 5%) 

                            

No desenvolvimento do 
trabalho revela ideias 
precisas. Utiliza imagens com 
critério, relacionadas com o 
texto e legendadas. Revela 
espírito crítico. ( 0 a 20%) 

                            

A conclusão é precisa e 
sintetiza as ideias descritas. 
(0a 5%) 

                            

Apresenta as referências 
bibliográficas e cita 
correctamente todas as 
fontes.  
( 0 a 5%) 

                            

Qualidade da escrita - 10% 
 

O trabalho apresenta uma 
escrita correta e 
cuidada, não se verificando 
erros de sintaxe, de ortografia 
e de pontuação  
(0 a 10%) 

                            

 
Total  

                            


