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MATEMÁTICA        2.º Ciclo  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

Merecem uma atenção permanente, três grandes capacidades transversais a toda a 

aprendizagem da Matemática: a Resolução de problemas e o Raciocínio Matemático, que 

integram os Processos de Pensamento, e a Comunicação Matemática, que envolve as 

vertentes oral e escrita, incluindo o domínio progressivo da linguagem simbólica própria 

da Matemática. Para além destas capacidades valoriza-se, também, o estabelecimento de 

conexões dentro e fora da Matemática demonstrado, nomeadamente, pela aplicação dos 

conhecimentos de forma interdisciplinar a situações da vida real, não esquecendo que os 

alunos devem ser capazes de realizar os procedimentos e algoritmos básicos, assim como 

usar os instrumentos apropriados.  

São também objeto de avaliação as Atitudes dos alunos face à aprendizagem da 

Matemática. 
 

 

A ponderação de cada capacidade/domínio consta da tabela abaixo. 

 

Domínios Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

ACPA 

(*) 

Conceitos e 

Procedimentos 

(CP) 

Ter presente e usar as convenções 

matemáticas, incluindo a terminologia e 

as notações; 
 

 Efectuar técnicas e algoritmos. Fichas de avaliação 

 
Listas de verificação 

 

Grelhas de observação 

 

Avaliação oral 

 

Fichas de Autoavaliação 

 

Autoavaliação oral 

 

Fichas de trabalho 

 

Dossiers/Portfólios 

40% 

 

80% 

A, B, 

I, J 

Raciocínio 

matemático (RC) 

Compreender problemas em contextos 

matemáticos e não matemáticos; 
 

Desenvolver e discutir argumentos 

matemáticos; 
 

Reconhecer regularidades e 

compreender relações; 
 

Seleccionar e usar fórmulas e métodos 

matemáticos. 

15% 

 

A, B, 

C, D, 

E, F, 

H, I, 

Resolução de 

problemas (RP) 

Utilizar estratégias apropriadas; 
 

Capacidade de interpretar e criticar os 

resultados dentro do contexto. 

15% 

A, B, 

C, D, 

E, F, 

G, H, 

I, J 



Comunicação 

matemática (CO) 

Usar a linguagem matemática para 

expressar as ideias com precisão; 
 

Descrever e explicar, oralmente e por 

escrito, com clareza, as estratégias e 

procedimentos matemáticos que 

utilizam e os resultados a que chegam. 

10% 

A, B, 

C, D, 

E, F, 

G, H, 

I, 

A
ti
tu

d
e
s 

(A
) 

Sentido de 

responsabilida

de 

Ser assíduo e pontual;  (1%) 
 

Fazer-se acompanhar do material 

necessário; (1%) 
 

Cumprir as regras estabelecidas. (6%) 

Registos de Atitudes 

(grelha) 
 

20% 

A, B, 

D, E, 

F, G, I 

Participação e 

Cooperação  

 

Participar de forma ativa no processo 

de ensino e aprendizagem (E/A); (1%) 
 

Saber ouvir as opiniões dos outros 

com respeito e cooperar com os 

colegas; (1%) 

Autonomia 

 

Cumprir as tarefas propostas na aula 

de forma organizada e autónoma; (4%) 
 

Realizar com empenho os “Trabalhos 

de Casa”. (6%) 

 

(*) Áreas de Competências do Perfil dos Alunos  
A – Linguagem e textos  

B – Informação e comunicação  

C – Raciocínio e resolução de problemas  

D – Pensamento crítico e pensamento criativo  

E – Relacionamento interpessoal  

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia  

G – Bem-estar, saúde e ambiente  

H – Sensibilidade estética e artística  

I – Saber científico, técnico e tecnológico  

J – Consciência e domínio do corpo 

 

Para classificar todo o material produzido pelo aluno, quer tenha sido elaborado individualmente 
ou em grupo, utiliza-se a seguinte terminologia: 
 

   0% --- 49%     Não Satisfaz  

 50% --- 69%     Satisfaz  

 70% --- 89%     Satisfaz Bem 

 90% --- 100%   Satisfaz Muito Bem 

 
 

 

 

 

 

 



Procedimentos de avaliação  
 
A classificação final em cada semestre resulta da média de todas as classificações obtidas até ao 

momento, tendo em conta o peso atribuído a cada domínio. 

A avaliação envolve uma componente formativa que tem por principal objetivo dar feedback ao 

aluno sobre o seu percurso, ajudá-lo a ajustar métodos de trabalho e reforça a sua autonomia.  

A avaliação sumativa tem como principal reflexo a classificação que valida e certifica a aquisição 

de saberes/conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e ainda o desenvolvimento de 

atitudes.  

A classificação dos instrumentos de avaliação sumativa é expressa na escola de 0% a 100%.  

A realização de momentos formais de avaliação, de natureza escrita é previamente dada a 

conhecer aos alunos.  

Os alunos são sempre informados dos conteúdos e aprendizagens a avaliar.  

Os testes de avaliação devem ser entregues aos alunos antes da próxima avaliação sumativa, 

devidamente classificados; a sua correção deve ter um caracter essencialmente formativo, e 

também deverá ser realizada na mesma altura.  

As atividades desenvolvidas nos DAC no âmbito da disciplina serão consideradas na avaliação da 

disciplina. 

 

 

 


