
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA  
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos, técnicas, 
conceitos, propriedades e 
relações matemáticas.  
  

50% 

Domina os algoritmos e 
regras de cálculo. Reconhece 
e identifica as propriedades e 
as relações matemáticas. 
Realiza construções utilizando 
material de medição e 
desenho.    

• Intervenções orais. 
 

• Registos/Organização do 

caderno diário. 

 

• Fichas de trabalho: 

    - suporte de papel 

    - suporte digital.    

 

•  Questões de aula: 

     - suporte de papel 

    - suporte digital.    

 

• Ficha de trabalho 

autónomo. 

 

• Teste(s) de avaliação.  

 
• Trabalho de 

projeto/Trabalho de 

grupo/Trabalho 

individual.  

 

Resolução de problemas  25% 
Concebe e aplica estratégias 
na resolução de problemas. 

Raciocínio matemático  15% 

Compreende e constrói 
argumentos matemáticos, 
Desenvolve a capacidade de 
abstração e de generalização, 
e de compreender e construir 
argumentos matemáticos e 
raciocínios lógicos. 

Comunicação matemática  10% 

Exprime, oralmente e por 
escrito, ideias matemáticas, 
com precisão e rigor, e 
justifica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e 
linguagem própria da 
Matemática. 

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Trabalho colaborativo 

 Relacionamento interpessoal 
 Responsabilidade 

 Autonomia 

100% 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha e colaboração;  
Trabalha individualmente e em 
equipa; 
Interage com tolerância, empatia 
e responsabilidade. 

• Observação direta 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
O (A) Coordenador (a) de Departamento 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019   

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DO 2.º CICLO – 5.º E 6.º ANO 


