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Critérios de Avaliação
ENSINO SECUNDÁRIO - MACS
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%

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

Sem
ponderação
-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.

Critérios de gerais de classificação
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.

1. 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.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra correspondente.

2. ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho
e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
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.
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 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.
A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta a organização dos conteúdos e a utilização adequada do vocabulário
específico da Matemática.
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As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios específicos de classificação 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
curriculares de referência.
A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso obrigatório das potencialidades gráficas da calculadora tem em conta a apresentação, num
referencial, do gráfico da função ou dos gráficos das funções visualizados.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e de resposta
extensa que envolvam cálculos ou justificações.
Situação
1. Utilização de processos de resolução que não estão
previstos no critério específico de classificação.

Classificação
É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto, desde que
enquadrado pelos documentos curriculares de referência da disciplina. O critério
específico é adaptado ao processo de resolução apresentado.

2. Utilização de processos de resolução que não respeitem as A etapa em que a instrução não é respeitada e todas as etapas subsequentes que
instruções dadas [exemplos: «sem recorrer à calculadora», dela dependam são pontuadas com zero pontos.
«recorrendo a métodos analíticos, sem utilizar a calculadora»].
3. Apresentação apenas do resultado final quando é pedida a
apresentação de cálculos ou justificações.

A resposta é classificada com zero pontos.

4. Ausência de apresentação de cálculos ou de justificações
necessários à resolução de uma etapa.

A etapa é pontuada com zero pontos.

5. Ausência de apresentação explícita de uma etapa que não
envolva cálculos ou justificações.

Se a resolução apresentada permitir perceber inequivocamente que a etapa foi
percorrida, esta é pontuada com a pontuação prevista.
Caso contrário, a etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas
subsequentes que dela dependam.
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6. Transcrição incorreta de dados do enunciado que não altere o
que se pretende avaliar com o item.

Se a dificuldade da resolução do item não diminuir, é subtraído um ponto à soma
das pontuações atribuídas. Se a dificuldade da resolução do item diminuir, o item
é classificado do modo seguinte:
– nas

etapas em que a dificuldade da resolução diminuir, a pontuação máxima a
atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista;

– nas

etapas em que a dificuldade da resolução não diminuir, a pontuação é
atribuída de acordo com os critérios específicos de classificação.

7. Transcrição incorreta de um número ou de um sinal, na
resolução de uma etapa.

Se a dificuldade da resolução da etapa não diminuir, é subtraído um ponto à
pontuação da etapa.
Se a dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a
essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com
os efeitos do erro cometido (ver nota 1).

8. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo, na
resolução de uma etapa.

É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os
efeitos do erro cometido (ver nota 1).

9. Ocorrência de um erro que revela desconhecimento de A pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da
conceitos, de regras ou de propriedades, na resolução de uma pontuação prevista.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido
etapa.
(ver nota 1).
10. Resolução incompleta de uma etapa.

Se à resolução da etapa faltar apenas a passagem final, é subtraído um ponto à
pontuação da etapa; caso contrário, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira
de metade da pontuação prevista.

11. Apresentação de cálculos intermédios com um número de
casas decimais diferente do solicitado ou apresentação de um
arredondamento incorreto.

É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação
em contrário no critério específico de classificação.

12. Apresentação do resultado final que não respeita a forma
solicitada [exemplo: é pedido o resultado na forma de fração,
e a resposta apresenta-se na forma decimal].

É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
resultado final.
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13. Utilização de valores exatos nos cálculos intermédios e
apresentação do resultado final com aproximação quando
deveria ter sido apresentado o valor exato.

É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
resultado final.

14. Utilização de valores aproximados numa etapa quando
deveriam ter sido usados valores exatos.

A pontuação máxima a atribuir a essa etapa, bem como a cada uma das etapas
subsequentes que dela dependam, é a parte inteira de metade da pontuação
prevista.

15. Apresentação do resultado final com um número de casas
É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
decimais diferente do solicitado ou apresentação do resultado resultado final.
final incorretamente arredondado.
16. Omissão da unidade de medida na apresentação do
resultado final.

A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a pontuação
prevista.

17. Apresentação de elementos em excesso face ao solicitado.

Se os elementos em excesso não afetarem a caracterização do desempenho, a
classificação a atribuir à resposta não é desvalorizada.
Se os elementos em excesso afetarem a caracterização do desempenho, são
subtraídos dois pontos à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação
em contrário no critério específico de classificação.

18. Utilização de simbologias ou de expressões inequivocamente É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, exceto:
incorretas do ponto de vista formal.
– se as incorreções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;
– nos casos de uso do símbolo de igualdade em que, em rigor, deveria ter sido usado

o símbolo de igualdade aproximada.
Nota 1 – Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação; se a dificuldade da
resolução das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista.

5

Perfis de aprendizagem específicos
10º Ano
Critérios

20 – 18 valores


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

17 – 14 valores



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

13 – 10 valores



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

9 – 7 valores

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



(Cf. Planificação)

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

6 – 1 valores



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
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11º Ano
Critérios

20 – 18 valores


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

17 – 14 valores



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

13 – 10 valores



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

9 – 7 valores

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



(Cf. Planificação)

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

6 – 1 valores



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
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Aprendizagens essenciais e/ou “Conteúdos de Aprendizagens” relativas à domínio Conceitos e Procedimentos
10º Ano
CONHECIMENTO E COMPREENSÃO DE CONCEITOS E PROCEDIMENTOS MATEMÁTICOS
MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
• Teoria matemática das eleições
Compreende os diferentes sistemas de votação.
Compreende como se contabilizam os mandatos nalgumas eleições.
Compreende que os resultados podem ser diferentes se os métodos de contabilização dos mandatos forem diferentes.
Analisa algumas situações paradoxais.
Compreende que há limitações à melhoria dos sistemas de eleições.
• Teoria da partilha equilibrada
Compreende a problemática da partilha equilibrada.
Experimenta os algoritmos usados em situações de partilha no caso contínuo e no caso discreto.
ESTATÍSTICA
Reconhece a importância da Estatística na sociedade atual.
Formula questões, organiza, representa e trata dados recolhidos para tirar conclusões numa análise crítica e consciente dos limites do processo de matematização da situação.
Seleciona e usa métodos estatísticos adequados à análise de dados, nomeadamente processos de amostragem, reconhecendo o grau de incerteza associado.
Constrói, lê e interpreta tabelas e gráficos.
Calcula medidas de localização e de dispersão de uma amostra, discutindo as limitações dos diferentes parâmetros estatísticos.
Interpreta e compara distribuições estatísticas.
Interpreta distribuições bidimensionais.
Utiliza modelos de regressão linear na análise da relação entre duas variáveis quantitativas.
MODELOS MATEMÁTICOS
• Modelos financeiros
Identifica a matemática utilizada em situações reais.
Tem sensibilidade para os problemas matemáticos da área financeira (impostos, inflação, investimentos financeiros, empréstimos, etc.).
Desenvolve competências de cálculo e de seleção de ferramentas adequadas a cada problema.
Concebe e analisa estratégias variadas de resolução de exercícios, e critica os resultados obtidos.
Compreende e constrói argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.
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11º Ano
CONHECIMENTO E COMPREENSÃO DE CONCEITOS E PROCEDIMENTOS MATEMÁTICOS
MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
• Modelos de grafos
Procura modelos que descrevam situações realistas de sistemas de distribuições ou de recolhas.
Encontra estratégias passo a passo para encontrar possíveis soluções.
Para cada modelo procura esquemas combinatórios (árvores) que permitam calcular pesos totais de caminhos possíveis.
Discute sobre a utilidade e a viabilidade económica da procura de soluções ótimas.
• Modelos populacionais
Compreende modelos discretos e contínuos de crescimento populacional.
Compara o crescimento linear com o crescimento exponencial através do estudo de progressões aritméticas e geométricas.
Compara os crescimentos linear, exponencial, logarítmico e logístico.
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES
• Probabilidades
Identifica fenómenos determinísticos e aleatórios.
Resolve exercícios de contagem.
Realiza experiências aleatórias e usa simulações para criar distribuições de probabilidades.
Conhece e aplica conceitos de probabilidades.
Resolve exercícios envolvendo cálculo de probabilidades.
Utiliza modelos discretos e contínuos simples no cálculo de probabilidades, nomeadamente o modelo Normal.
• Inferência Estatística
Seleciona e usa métodos estatísticos adequados à análise de dados, nomeadamente processos de amostragem, reconhecendo o grau de incerteza associado.
Apresenta as ideias básicas de um processo de inferência estatística, em que se usam estatísticas para tomar decisões acerca de parâmetros.
Desenvolve e avalia inferências e previsões baseadas em dados, numa análise crítica e consciente dos limites do processo de matematização da situação.
Utiliza simulações de distribuições amostrais para fazer inferências.
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