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Linguagens e textos 
 

- Utiliza de forma adequada diferentes linguagens e 
símbolos associados à matemática.  
- Domina  capacidades de compreensão e expressão nas 
modalidades oral, escrita e visual. 80% 

• Testes  
 
 
   15% 
• Questões-aula 

     
• Trabalhos de pesquisa, 

individual ou de grupo, 
com ou sem 
apresentação oral 

 
• Trabalhos de projecto 

 
 

Informação e 
comunicação 

 

- Pesquisa de forma crítica e autónoma, em fontes 
diversificadas, conteúdos da disciplina . 
- Apresenta e explica ideias/projetos/trabalhos de 
pesquisa, de acordo com os objetivos definidos. 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

- Interpreta o enunciado de um problema. 
- Elabora estratégias para a resolução de um problema. 
- Seleciona as soluções adequadas a um problema. 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

- Analisa e discute as várias estratégias/soluções obtidas 
na resolução de um problema e apresenta argumentos 
para a escolha da estratégia/solução adequada. 
- Apresenta um pensamento crítico na análise de 
situações relacionadas com a vida real que usam 
informação matemática na sua modelação. 

Saber científico, técnico 
e tecnológico 

- Trabalha de forma adequada com recurso a materiais, 
instrumentos e/ou equipamentos tecnológicos. 
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Relacionamento 
interpessoal 

 
 

- Adequa  comportamentos em contexto de cooperação 
e partilha. 
- Resolve problemas de natureza relacional de forma 
pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

 
   5% 
• Exposições 

orais/Comunicações 
 
• Grelhas de registo  

 
 
• Trabalho de pesquisa, 

individual ou de grupo, 
com ou sem 
apresentação oral 

 
 
• Grelhas de auto e 

heteroavaliação 
 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes. 
- Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e 
apoios mais eficazes para alcançar os seus objetivos. 
- Demonstra confiança, resiliência e persistência na 
construção da sua aprendizagem. 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

- Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de 
si, dos outros e do ambiente para se integrar ativamente 
na sociedade. 
- Faz escolhas que contribuem para a sua segurança. 

Sensibilidade estética e 
artística 

Valoriza o papel da matemática nas várias formas de 
expressão artística e do património 

Consciência e domínio 
do corpo 

 
------------------------------------------------------------------------ 

Nota: O Grupo de Recrutamento 500 considera que a área de competência do perfil do alunos “Consciência e domínio do corpo” não se adequa aos temas 
lecionados na disciplina. 
 
Possíveis modalidades de operacionalização dos diferentes instrumentos de avaliação. 
 

Coordenadora de Grupo Disciplinar 500 Matemática – Maria Eduarda Gomes 


