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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% 

 

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 

 
Os critérios de avaliação para o regime presencial e misto não sofrem distinção. Para o regime não presencial, 
privilegiam-se os descritores passíveis de uma avaliação não presencial nomeadamente a oralidade, cooperação 
e participação nas plataformas digitais, mantendo-se a ponderação por domínios. 
 
A avaliação das fichas/mini-fichas de avaliação sumativas e trabalhos de grupo/trabalhos escritos será expressa 
numa escala de 0% a 100%. 
 
Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 
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Linguagem e 
Comunicação 

(A, B) 

 Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados à ciência; 

 Aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 

 Utilizar e dominar instrumentos diversificados 
para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes 
documentais e a sua credibilidade; 

 Transformar a informação em conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação: 
intervenções 
orais e escritas. 
 
 
Trabalhos: 
pesquisa, 
individuais, 
grupo, projeto. 
 
 
Questões Aula. 
 
 
Fichas de 
avaliação. 

 

15
% 

Resolução de 
Problemas 

(C, G) 

 Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

 Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 

 Desenvolver processos conducentes à 
construção de produtos e de conhecimento, 
usando recursos diversificados; 

 Adotar comportamentos que promovem a saúde 
e o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na 
prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade; 

 Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, com 
vista à construção de um futuro sustentável. 

20
% 

Pensamento 
Crítico e 
Criativo 

(D) 

 Pensar de modo abrangente e em profundidade, 
de forma lógica, observando, analisando 
informação, experiências ou ideias, 
argumentando com recurso a critérios implícitos 
ou explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

 Convocar diferentes conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

 Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
 Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

20
% 



Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

(I, H, J) 

 Compreender processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania; 

 Manipular e manusear materiais e instrumentos 
de medida e desenho, executando as operações 
técnicas, segundo uma metodologia de trabalho 
adequada; 

 Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou 
conclusão fundamentada, adequando os meios 
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; 

 Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

20
% 
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Relações 
Interpessoais 

(E) 

 Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

 Trabalhar em equipa e usar diferentes meios 
para comunicar presencialmente e em rede; 

 Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade. Grelhas de 

observação de 
aula 

10
% 

Desenvolvimento 
Pessoal e 
Autonomia 

(F) 

 Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

 Consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

 Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

 Cumprir prazos estabelecidos; 
 Manter assiduidade e pontualidade constantes. 

15
% 

 
 
 
 
 
 



 NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 

DOMÍNIOS 
Muito Insuficiente 

 
Nível 1 

Insuficiente 
 

Nível 2 

Suficiente 
 

Nível 3 

Bom 
 

Nível 4 

Muito Bom 
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Não domina conceitos e 
procedimentos essenciais 
dos temas matemáticos 
trabalhados. 

Revela muita dificuldade 
no domínio de conceitos 
e procedimentos 
essenciais dos temas 
matemáticos 
trabalhados. 

Revela algum domínio de 
conceitos e 
procedimentos essenciais 
dos temas matemáticos 
trabalhados. 

Revela bom domínio de 
conceitos e 
procedimentos essenciais 
dos temas matemáticos 
trabalhados. 

Revela muito bom 
domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais 
dos temas matemáticos 
trabalhados. 
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Não resolve ou formula 
problemas, nem analisa 
estratégias de resolução 
avaliando a razoabilidade 
dos resultados. Não 
reconhece ou elabora 
raciocínios discutindo e 
criticando explicações e 
justificações de outros. 
Não comunica em 
linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por 
escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. Não analisa o 
seu trabalho para 
identificar progressos e 
dificuldades na 
aprendizagem. 

Revela muitas 
dificuldades: 
- na resolução e 
formulação de 
problemas, análise de 
estratégias de resolução 
e avaliação da 
razoabilidade dos 
resultados. 
- na elaboração de 
raciocínios, discussão e 
crítica de explicações e 
justificações de outros. 
- na comunicação em 
linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por 
escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 
- na análise do seu 
trabalho para identificar 
progressos e dificuldades 
na aprendizagem. 

Revela alguma 
capacidade: 
- na resolução e 
formulação de 
problemas, análise de 
estratégias de resolução 
e avaliação da 
razoabilidade dos 
resultados. 
- na elaboração de 
raciocínios, discussão e 
crítica de explicações e 
justificações de outros. 
- na comunicação em 
linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por 
escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 
- na análise do seu 
trabalho para identificar 
progressos e dificuldades 
na aprendizagem. 

Revela boa capacidade: 
- na resolução e 
formulação de 
problemas, análise de 
estratégias de resolução 
e avaliação da 
razoabilidade dos 
resultados. 
- na elaboração de 
raciocínios, discussão e 
crítica de explicações e 
justificações de outros. 
- na comunicação em 
linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por 
escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 
- na análise do seu 
trabalho para identificar 
progressos e dificuldades 
na aprendizagem. 

Revela muito boa 
capacidade: 
- na resolução e 
formulação de 
problemas, análise de 
estratégias de resolução 
e avaliação da 
razoabilidade dos 
resultados. 
- na elaboração de 
raciocínios, discussão e 
crítica de explicações e 
justificações de outros. 
- na comunicação em 
linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por 
escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 
- na análise do seu 
trabalho para identificar 
progressos e dificuldades 
na aprendizagem. 
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- O aluno não revela um 
grande sentido de 
responsabilidade, não 
demonstrando respeito e 
compreensão pelas 
normas sociais; 
- O aluno não demonstra 
empenhamento nem 
interesse, raramente está 
atento e raramente 
participa nas atividades; 
- O aluno não demonstra 
tolerância, solidariedade 
e respeito pelos outros; 
- O aluno não participa 
nas atividades, não é 
autónomo; 
- O aluno não revela uma 
relação interpessoal 
satisfatória. 

- O aluno revela por 
vezes sentido de 
responsabilidade, 
respeito e compreensão 
pelas normas sociais; 
- O aluno demonstra 
fraco empenhamento, 
raramente está atento e 
raramente participa nas 
atividades;  
- O aluno demonstra 
pouca tolerância, 
solidariedade e respeito 
pelos outros; 
- O aluno participa 
irregularmente nas 
atividades, não é 
autónomo; - O aluno não 
revela uma relação 
interpessoal satisfatória. 

- O aluno revela sentido 
de responsabilidade, 
demonstrando respeito e 
compreensão pelas 
normas sociais; 
- É empenhado, está 
atento, revela interesse e 
participa nas atividades; 
- O aluno demonstra 
tolerância, solidariedade 
e respeito pelos outros; 
- O aluno tem uma 
participação regular e 
crítica, sendo tolerante, 
autónomo; 
- O aluno tem uma 
relação interpessoal 
satisfatória. 

- O aluno revela um 
grande sentido de 
responsabilidade, 
demonstrando respeito e 
compreensão pelas 
normas sociais;  
- É bastante empenhado, 
está atento, revela muito 
interesse e participa 
ativamente nas 
atividades; 
- O aluno demonstra um 
elevado grau de 
tolerância, solidariedade 
e respeito pelos outros; 
- O aluno tem uma 
participação ativa e 
crítica, sendo bastante 
autónomo;  
- O aluno tem uma boa 
relação interpessoal. 

O aluno revela um 
grande sentido de 
responsabilidade, 
demonstrando respeito e 
compreensão pelas 
normas sociais; 
- É muito empenhado, 
está muito atento, revela 
muito interesse e 
participa ativamente nas 
atividades; 
- O aluno demonstra um 
elevado grau de 
tolerância, solidariedade 
e respeito pelos outros; 
- O aluno tem uma 
participação ativa, crítica 
e criativa, sendo bastante 
autónomo; 
- O aluno tem uma ótima 
relação interpessoal. 


