Grupo de recrutamento: 500 – MATEMÁTICA
Critérios de Avaliação 2016/2017

Domínio Cognitivo

Matemática

70, 80 e 90
Anos

(80%+20%)

Matemática

MACS
Matemática
MACS

Matemática

10° Ano
(90%+10%)

11° Ano
(95%+5%)

12°Ano
(95%+5%)

Testes-70%
Trabalhos Diversos -10%
(Individuais/Grupo)

Atitudes e
Valores

Fórmula

TPC – 5%

Cumpre as Regras –

6%

Ni=0,7T+0,1TD+0,05TPC+
+0,06CR+0,09RT

TPC /Trabalho em Aula
- 10%

Ni=0,8T+0,1TD+0,1TPC/TA

Trabalhos Diversos -10%

TPC/Trabalho em Aula - 5%

Ni=0,85T+0,1TD+0,05TPC/A

Testes - 85%
Trabalho Individual -10%

TPC/Trabalho em Aula - 5%

Ni=0,85T+0,1TI+0,05TPC/A

Testes - 80%
Trabalhos Diversos-10%
(Individuais/Grupo)

Testes - 85%

Realiza/Envolve-se nas
Tarefas propostas – 9%

(Individual/Grupo)

Ni = Classificação Final em cada período antes dos arredondamentos (=P i)
AF=Pi = Avaliação Final em cada período
OBSERVAÇÃO 1: (3º CICLO)
Dado que Ni é determinado em percentagem, a conversão final de cada
período corresponde à conversão desses valores em níveis de acordo com a
tabela:

Percentagem
0% - 19%
20% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 100%

Nível
1
2
3
4
5

OBSERVAÇÃO 2:
Caso algum aluno não apresente o(s) trabalho(s) proposto(s) serão consideradas as seguintes opções:
 Se houver justificação adequada a percentagem correspondente será considerada no item referente
aos testes.
 Se não houver justificação será atribuído Zero.

OBSERVAÇÃO 3:
Nas fórmulas referentes ao Ensino Secundário consideramos aproximações às centésimas nos cálculos
intermédios.
OBSERVAÇÃO 4:
T corresponde sempre à média de todos os testes realizados.
Em N2 e N3 consideramos sempre a média aritmética de todos os parâmetros.
OBSERVAÇÃO 5:
Se, em algum dos períodos, os professores que leccionam o mesmo ano de escolaridade optarem pela
não realização de trabalhos, a percentagem correspondente será considerada no item referente aos
testes.
AVALIAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA
1. A avaliação da competência de comunicação escrita/expressão escrita em língua portuguesa
avaliada do seguinte modo:

é

3.º CICLO – 5% da cotação dos itens de resposta aberta que exijam argumentação/comunicação
matemática.
SECUNDÁRIO – 10% da cotação dos itens de resposta aberta/comunicação matemática em questões
cuja cotação seja igual ou superior a 15 pontos.
TRABALHOS ESCRITOS - a valorização desta competência é de 5% em qualquer ciclo.
2. A avaliação da competência de comunicação oral/expressão oral em língua portuguesa é avaliada
do seguinte modo:
3.º CICLO – 5% da cotação total sempre que haja apresentação oral de trabalhos.
SECUNDÁRIO – 10% da cotação total sempre que haja apresentação oral de trabalhos.
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