
Rubrica de avaliação de integração tecnológica 
 

Critérios 1 2 3 4 

Metas curriculares  

& Tecnologias 

(Uso da tecnologia 

baseada em currículo) 

 

As tecnologias 

selecionadas para 

uso no plano de 

ensino estão 

fortemente 

alinhadas com 

uma ou mais 

metas 

curriculares.  

 

As tecnologias 

selecionadas para 

uso no plano de 

ensino estão 

alinhadas com uma 

ou mais metas 

curriculares.  

 

As tecnologias 

selecionadas 

para uso no 

plano de ensino 

estão 

parcialmente 

alinhadas com 

uma ou mais 

metas 

curriculares.  

 

As tecnologias 

selecionadas para 

uso no plano de 

ensino não estão 

alinhadas com 

uma ou mais 

metas 

curriculares.  

 

Estratégias de ensino  

& Tecnologias 
(Usando 

 tecnologia no 

ensino/aprendizagem)  

O uso da 

tecnologia apoia 

otimamente 

estratégias de 

ensino. 

O uso da 

tecnologia apoia 

estratégias de 

ensino.  

O uso da 

tecnologia 

apoia 

minimamente 

estratégias de 

ensino. 

O uso da 

tecnologia não 

apoia estratégias 

de ensino. 

 

A(s) seleção(ões) da 

tecnologia 

(Compatibilidade com 

metas curriculares & 

estratégias de ensino) 

 

A(s) seleção(ões) 

da tecnologia 

são exemplares, 

dadas a(s) meta(s) 

curricular(es) e 

estratégias de 

ensino.  

 

 

A(s) seleção(ões) 

da tecnologia 

são apropriadas, 

mas não 

exemplares, dadas 

a(s) meta(s) 

curricular(es) e 

estratégias de 

ensino.  

A(s) 

seleção(ões) da 

tecnologia 

são 

marginalmente 

apropriadas, 

dadas a(s) 

meta(s) 

curricular(es) 

 e estratégias de 

ensino.  

A(s) seleção(ões) 

da tecnologia 

são inapropriadas, 

dadas a(s) meta(s) 

curricular(es) e 

estratégias de 

ensino. 

 

“Encaixe” 

(Conteúdo, pedagogia 

e tecnologia juntos)  

Conteúdo, 

estratégias de 

ensino e 

tecnologia 

encaixam-se 

fortemente dentro 

do plano de 

ensino. 

 

Conteúdo, 

estratégias de 

ensino e tecnologia 

encaixam-se dentro 

do plano de ensino. 

 

Conteúdo, 

estratégias de 

ensino e 

tecnologia 

encaixam-se 

um pouco 

dentro do plano 

de ensino. 

 

Conteúdo, 

estratégias de 

ensino e 

tecnologia não se 

encaixam dentro 

do plano de 

ensino. 
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