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Critérios de Avaliação da Disciplina de Matemática 

2º Ciclo do Ensino Básico – 5º ano 
 

Critérios Gerais de Avaliação 
 

Na avaliação de cada aluno serão tidos em conta os seguintes critérios gerais de avaliação e respetiva 
ponderação: 
  

 Conhecimentos/Capacidades                  75% 

 Componente Socioafetiva/Atitudinal        25% 
 

A avaliação de cada período engloba todos os instrumentos de avaliação utilizados até ao momento e será 
feita de acordo com a seguinte escala: 
 

Percentagem Nível 

0 — 19 1 

20 — 49 2 

50 — 69 3 

70 — 89 4 

90 — 100 5 

 

Critérios Específicos de Avaliação 
 

Os Conhecimentos a avaliar são os que constam no programa de Matemática, tendo em consideração as 

Aprendizagens Essenciais. 
 

As Capacidades a avaliar são as que estão descritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, nomeadamente nas seguintes áreas de competências: 
 

 Linguagens e textos 

 Informação e comunicação 

 Raciocínio e resolução de problemas 

 Pensamento crítico e pensamento criativo 

 Saber científico, técnico e tecnológico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  

Caso não sejam realizados trabalhos de grupo, trabalhos escritos, trabalhos de aula e/ou trabalhos de casa a 

ponderação dos testes sumativos passará a ser de 75%. 

 
 
 
 
 

Tipo de instrumentos  Ponderação na média final 

Ficha de avaliação sumativa/Mini-

fichas de avaliação/Questões de aula 
55 % 

Trabalhos de grupo/Trabalhos 

escritos/Trabalhos de aula/Trabalhos 

de casa 

20% 



A avaliação das fichas/mini-fichas de avaliação sumativas, questões de aula e trabalhos de grupo/trabalhos 
escritos será feita de acordo com a seguinte escala: 
 

0% - 19% Muito Insuficiente 

20% - 49% Insuficiente 

50% - 69% Suficiente 

70% - 89% Bom 

90% - 100% Muito Bom 

 
Nos critérios gerais de correção dos testes sumativos, questões de aula e trabalhos de grupo/trabalhos 
escritos serão considerados, entre outros, os seguintes aspetos: 

 

 Utilização dos conhecimentos específicos 

 Utilização da linguagem específica da Matemática 

 Clareza e explicitação dos raciocínios 

 Processos de resolução               

                                                                                   

Componente Socioafetiva/Atitudinal – 25% 

Relacionamento 

interpessoal 

(5%) 

Nunca cumpre as regras estabelecidas e nunca evidencia respeito pelos outros. 0% 

Raramente cumpre as regras estabelecidas e por vezes não evidencia respeito pelos outros. 1% 

Cumpre algumas vezes as regras estabelecidas e não evidencia algumas vezes respeito pelos outros. 2% 

Cumpre algumas vezes as regras estabelecidas e evidencia algum respeito pelos outros. 3% 

Cumpre quase sempre as regras estabelecidas e evidencia respeito pelos outros. 4% 

Cumpre sempre as regras estabelecidas e evidencia sempre respeito pelos outros. 5% 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

(5%) 

Não é empenhado, nem responsável e nunca realiza os TPC. 0% 

Não é empenhado e raramente realiza os TPC. 1% 

É pouco empenhado realiza muito poucas vezes os TPC. 2% 

É empenhado mas realiza poucas vezes os TPC. 3% 

É empenhado, responsável e realiza quase sempre os TPC. 4% 

É empenhado, responsável e realiza sempre os TPC. 5% 

Participação nas 

atividades 

(5%) 

Nunca participa nas atividades. 0% 

Raramente participa nas atividades. 1% 

Participa poucas vezes de forma pertinente. 2% 

Participa algumas vezes de forma pertinente. 3% 

Participa muitas vezes de forma pertinente. 4% 

Participa sempre de forma pertinente. 5% 

Apresentação e 

organização dos 

materiais 

(5%) 

Não apresenta um caderno.  0% 

Apresenta um caderno sem qualquer organização e apresentação. 1% 

Apresenta um caderno com pouca organização e/ou pouca apresentação. 2% 

Apresenta um caderno organizado mas com pouca apresentação. 3% 

Apresenta um caderno organizado e apresentado. 4% 

Apresenta um caderno muito bem organizado, bem apresentado e de fácil consulta. 5% 

Assiduidade 

Pontualidade 

(5%) 

Não é assíduo. 0% 

Pouco assíduo e/ou muito pouco pontual. 1% 

Pouco assíduo e/ou pouco pontual. 2% 

Assíduo mas pouco pontual. 3% 

Assíduo mas algumas vezes não pontual. 4% 

É sempre assíduo e pontual. 5% 

 


