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Critérios de Avaliação
MATEMÁTICA 3.° CICLO
Processo de avaliação – avaliação sumativa e formativa
O processo de avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos e assume um carácter contínuo e sistemático, valorizando todo o
trabalho realizado ao longo de cada período, sobretudo aquele que é desenvolvido em sala de aula, com orientação e o apoio do professor.

Valorização dos diferentes domínios e instrumentos de avaliação (avaliação sumativa)
Ponderação

Conceitos e Procedimentos

50%

Raciocínio e Resolução de Problemas

40%

Critérios

Comunicação

Desenvolvimento Pessoal e Relacionamento
Interpessoal

10%
Sem
ponderação

Exemplos de instrumentos
de avaliação *
-Fichas de avaliação
-Trabalhos individuais
-Trabalhos de grupo
-Composições
-Relatórios
-Sínteses descritivas
-Portefólios
-Apresentação oral
-Trabalhos de pesquisa

Exemplos de tipo de itens
Itens de seleção:
-Escolha Múltipla(1)
-Correspondência/Associação(1)
-Ordenação
Itens de construção:
-Resposta curta(1)(2)
-Resposta restrita(2)
-Reposta extensa

-Grelhas de observação

* Em cada período deverão ser aplicados instrumentos de avaliação diversificados, que não sejam apenas de carácter individual, de forma a avaliar diferentes
competências.
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Notas:
(1) Podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento.
(2) Podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação.
“Na medida em que são diversos os objetivos curriculares a avaliar e os modos como os alunos podem evidenciar os seus conhecimentos, capacidades e atitudes,
também devem ser diversas as formas e os instrumentos de avaliação.”(in Programade Matemáticado Ensino Básico, p.13). Assim, serão usados os seguintes
instrumentos de avaliação no domínio cognitivo: testes, testes em duas fases, produces escritas (relatórios, cartazes, e/ou sínteses descritivas), entre outros.

Critérios de gerais de classificação dos instrumentos de avaliação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número
inteiro. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma
resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é
classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas
com zero pontos. As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção selecionada em vez de a assinalar com X) são
consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta, as respostas são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. A classificação das
respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da
aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao
nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com
zero pontos. Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. A
classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação
dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a
pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou utilização esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta nos critérios
específicos. As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, os termos ou as expressões constantes nos critérios específicos são classificadas em
igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
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curriculares de referência. A classificação das respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos tem em conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A
apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos.
No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das etapas, se a dificuldade de resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação
a atribuir a cada uma delas é a que consta nos critérios específicos. Se a dificuldade de resolução de alguma das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude
do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação
a atribuir é a que consta nos critérios específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser
usado o sinal de aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. No quadro seguinte,
apresentam-se situações específicas sujeitas a desvalorização, que podem ocorrer nas respostas aos itens de construção, cujos critérios específicos se apresentam organizados
por níveis de desempenho ou por etapas.

Situações específicas sujeitas a desvalorização
Ocorrência de erros de cálculo.
Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do
solicitado, ou com um arredondamento incorreto, ou com aproximação, quando esta não é
solicitada para o valor pedido.
Apresentação do valor pedido numa forma diferente da solicitada, ou com um número de casas
decimais diferente do solicitado, ou com um arredondamento incorreto.
Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal.

Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se as desvalorizações seguintes:
• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas;
• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas.
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Perfis de aprendizagem específicos
Critérios

Nível 5


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

Nível 4



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

Nível 3



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

Nível 2

Domina com incorreções
pontuais os factos e/ou
procedimentos matemáticos.



(Cf. Planificação)

Domina com incorreções
frequentes/graves os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

Nível 1



Não domina os factos e/ou
procedimentos matemáticos.
(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)



Utiliza corretamente e com
pertinência o raciocínio e
apresenta elevado poder de
argumentação.



Utiliza com correção o
raciocínio e apresenta elevado
poder de argumentação.



Faz a leitura e a interpretação



Faz a leitura e a interpretação

de enunciados de forma correta.

Raciocínio
Matemático



Mobiliza
com
eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Utiliza razoavelmente o
raciocínio e apresenta poder
de
argumentação
com
alguma pertinência.



Utiliza incorretamente o
raciocínio e apresenta pouco
poder de argumentação.



Não utiliza corretamente o
raciocínio e não apresenta
poder de argumentação.



Revela
pontualmente
dificuldade na



Revela
sistematicamente
dificuldades na leitura e na
interpretação de



Não revela capacidade de
leitura e de interpretação de
enunciados.



Não mobiliza conhecimentos,

de enunciados de forma correta.



Mobiliza com alguma eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.

leitura e na interpretação



de enunciados.
Mobiliza
conhecimentos,
factos, conceitos e relações.



e
Resolução de
Problemas



Aplica corretamente regras e
procedimentos.



Analisa com pensamento
crítico e criativo os resultados
obtidos
e
reformula
adequadamente a estratégia
utilizada se necessário.

(40%)

Comunicação
Matemática
(10%)



É capaz de formular problemas
com autonomia.



Comunica matematicamente
com rigor, quer ao nível da
linguagem oral, escrita e
simbólica, quer ao nível da
compreensão e utilização da
língua portuguesa.




Aplica regras e procedimentos.



Analisa os resultados obtidos e
reformula a estratégia utilizada
se necessário.

Aplica
regras
procedimentos.



Analisa com ajuda pontual os
resultados
obtidos
e
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



É
capaz
de
formular
problemas, embora necessite
algum auxílio.



Comunica matematicamente
com poucas incorreções,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.



É capaz de formular problemas
globalmente com autonomia.



Comunica matematicamente
quer ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização da língua portuguesa.

e

enunciados.
Mobiliza
com
ajuda
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Aplica pontualidade regras e
procedimentos.



Analisa
com
ajuda
sistemática os resultados
obtidos
e
reformula
incorretamente a estratégia
utilizada se necessário.



Formula problemas, ainda
que com ajuda sistemática.



Comunica matematicamente,
com incorreções graves, quer
ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

factos, conceitos e relações.



Não seleciona
procedimentos.



Não analisa corretamente os
resultados obtidos e não
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



Não é capaz de formular
problemas.



Não comunica ou quase não
comunica matematicamente,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

regras

e

4

Aprendizagens essenciais e/ou “Conteúdos de Aprendizagens” relativas ao domínio Conceitos e Procedimentos
7º Ano
-Reconhece números inteiros e racionais nas suas diferentes representações, incluindo a notação científica com expoente natural, em contextos matemáticos
e não matemáticos.
-Compara números inteiros e racionais, em contextos diversos, com e sem recurso à reta real.
-Calcula com e sem calculadora, com números inteiros (multiplicação, divisão e potenciação de expoente natural) e racionais (adição, subtração, multiplicação
e divisão) recorrendo a valores exatos e aproximados e em diferentes representações, avalia os efeitos das operações e faz estimativas plausíveis.
-Identifica a raiz quadrada de quadrados perfeitos e relaciona potências e raízes nestes casos.
-Analisa polígonos, identificando propriedades relativas a essas figuras, e classifica-os de acordo com essas propriedades.
-Constrói quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital.
-Reconhece o significado de fórmulas para o cálculo de áreas de polígonos (polígonos regulares e trapézios) e usa-as na resolução de problemas em contextos
matemáticos e não matemáticos.
-Identifica e representa semelhanças de figuras no plano, usando material e instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital, e utiliza-as em
contextos matemáticos e não matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos, incluindo o seu efeito em comprimentos e áreas.
-Utiliza os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na sua construção e na resolução de problemas, em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Reconhece regularidades e determina uma lei de formação de uma sequência numérica ou não numérica e uma expressão algébrica que a representa.
-Reconhece, interpreta e resolve equações do 1.º grau a uma incógnita (sem denominadores) e usa-as para representar situações em contextos matemáticos e
não matemáticos.
-Reconhece uma função em diversas representações, e interpreta-a como relação entre variáveis e como correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usa
funções para representar e analisar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Representa e interpreta graficamente uma função linear e relaciona a representação gráfica com a algébrica e reciprocamente.
-Interpreta e produz informação estatística e utiliza-a para resolver problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas.
-Recolhe, organiza e representa dados recorrendo a diferentes representações e interpreta a informação representada.
-Analisa e interpreta informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, média, moda) e reconhece o
seu significado no contexto de uma dada situação.
-Planeia e realiza estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças.
8º Ano
-Estende o conceito de potência a expoentes inteiros.
-Reconhece números inteiros e racionais nas suas diferentes representações, incluindo a notação científica, em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Identifica números irracionais (raiz quadrada de um número natural que não é um quadrado perfeito, ) como números cuja representação decimal é uma
dízima infinita não periódica.
-Compara números racionais e irracionais (raízes quadradas, ), em contextos diversos, com e sem recurso à reta real.
-Desenvolve a noção de números reais e usa as suas propriedades.
-Calcula, com e sem calculadora, incluindo a potenciação de expoente inteiro de números racionais, recorrendo a valores exatos e aproximados e em diferentes
representações, avalia os efeitos das operações e faz estimativas plausíveis.
-Conhece o teorema de Pitágoras e utiliza-o na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.
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-Reconhece e opera com monómios e polinómios.
-Reconhece e resolve equações do 1.º grau e do 2.º grau, incompletas, a uma incógnita e usa-as para representar situações em contextos matemáticos e não
matemáticos.
-Reconhece uma função em diversas representações, e interpreta-a como relação entre variáveis e como correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usa
funções para representar e analisar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Representa e interpreta graficamente uma função afim e relaciona a representação gráfica com a algébrica e reciprocamente.
-Identifica e resolve equações literais em ordem a uma das incógnitas, com diferentes contextos.
-Resolve sistemas de equações do 1.º grau a duas incógnitas
-Interpreta geometricamente a resolução de um sistema de equações e classifica-o.
-Reconhece e representa isometrias, incluindo a translação associada a um vetor, e composições simples destas transformações, usando material e instrumentos
apropriados, e utiliza-as em contextos matemáticos e não matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos.
-Recolhe, organiza e representa dados recorrendo a diferentes representações, incluindo o diagrama de extremos e quartis, e interpreta a informação
representada.
-Distingue as noções de população e amostra, discutindo os elementos que afetam a representatividade de uma amostra em relação à respetiva população.
-Analisa e interpreta informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, quartis, amplitude interquartis,
média, moda e amplitude) e reconhece o seu significado no contexto de uma dada situação.
-Planea e realiza estudos que envolvam procedimentos estatísticos, e interpreta os resultados usando linguagem estatística, incluindo a comparação de dois
ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças.
-Analisa sólidos geométricos, incluindo pirâmides e cones, identificando propriedades relativas a esses sólidos, e classificá-los de acordo com essas
propriedades.
-Reconhece o significado de fórmulas para o cálculo de áreas da superfície e de volumes de sólidos, incluindo pirâmides e cones, e usa-as na resolução de
problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.
9º Ano
-Reconhece números inteiros, racionais e reais nas suas diferentes representações, incluindo a notação científica, em contextos matemáticos e não
matemáticos.
-Compara números reais, em contextos diversos, com e sem recurso à reta real.
-Calcula, com e sem calculadora, com números reais recorrendo a valores exatos e aproximados e em diferentes representações, avalia os efeitos das operações
e faz estimativas plausíveis.
-Reconhece que as propriedades das operações em ℚ se mantêm em ℝ, e utiliza-as em situações que envolvem cálculo.
-Analisa figuras geométricas planas e tridimensionais, incluindo a circunferência, o círculo e a esfera, identificando propriedades relativas a essas figuras, e
classifica-as de acordo com essas propriedades.
-Relaciona a amplitude de um ângulo ao centro e de um ângulo inscrito numa circunferência com as dos arcos correspondentes e utiliza essas relações na
resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Identifica e construi lugares geométricos (circunferência, círculo, mediatriz e bissetriz) e utiliza-os na resolução de problemas geométricos.
-Reconhece o significado de fórmulas para o cálculo de áreas da superfície e de volumes de sólidos, incluindo a esfera, e usa-as na resolução de problemas
em contextos matemáticos e não matemáticos.
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-Reconhece as razões trigonométricas de um ângulo agudo (seno, cosseno e tangente) como razões entre as medidas de lados de um triângulo retângulo e
estabelece relações entre essas razões (sin2 𝑎 + cos 2 𝑎 = 1, tg a = sen a / cos a).
-Utiliza razões trigonométricas e as suas relações, na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Reconhece, interpreta e resolve equações do 2.º grau a uma incógnita e usa-as para representar situações em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Reconhece, interpreta e resolve inequações do 1.º grau a uma incógnita e usa-as para representar situações em contextos matemáticos e não matemáticos.
-Representa e interpreta graficamente uma função (incluindo a de proporcionalidade inversa e a do tipo 𝑦 = 𝑎𝑥 2 , a ≠ 0), e relaciona a representação gráfica
com a algébrica e reciprocamente.
-Recolhe, organiza e representa dados recorrendo a diferentes representações, incluindo o histograma, e interpreta a informação representada.
-Analisa e interpreta informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas e reconhece o seu significado no contexto
de uma dada situação e formula conjeturas.
-Planea e realiza estudos que envolvam procedimentos estatísticos e interpreta os resultados obtidos usando linguagem estatística, incluindo a comparação de
dois ou mais conjuntos de dados identificando as suas semelhanças e diferenças.
-Interpreta o conceito de probabilidade de um acontecimento como a frequência relativa da ocorrência desse acontecimento ou recorrendo à regra de Laplace.
-Calcula a probabilidade de um acontecimento associado a uma experiência aleatória e interpreta-a como exprimindo o grau de possibilidade da sua ocorrência.
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