Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões

Critérios Específicos de Avaliação – 2018/2019
DISCIPLINA: MATEMÁTICA

ANO DE ESCOLARIDADE:5º, 6º,7º, 8º

INSTRUMENTOS
AVALIAÇÃO

DIMENSÕES / DOMÍNIOS

DE

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES

 Compreender os números e as operações, bem como o sentido de número e ser
fluente no cálculo mental e escrito.
 Compreender e visualizar propriedades de figuras e sólidos geométricos, figuras
planas e grandezas geométricas, bem como transformações geométricas.
 Utilizar a linguagem e o pensamento algébricos, alargando e aprofundando o
estudo das relações matemáticas.
 Compreender e produzir informação estatística.
 Resolver problemas, em situações de maior complexidade e que convocam a
mobilização de novas aprendizagens nos diversos domínios, aprofundando a
análise de estratégias e dos resultados obtidos, e formulando problemas em
contextos variados.
 Raciocinar indutiva e dedutivamente, com a formulação, teste e demonstração de
conjeturas, e de argumentação matemática, fundamentando as suas ideias e
analisando os argumentos de outros.
 Comunicar matematicamente, oralmente e por escrito, com a utilização da
notação e simbologia próprias.
 Exprimir e discutir ideias, procedimentos e raciocínios com rigor.

- Testes escritos

VALORAÇÃO
DOS

INSTRUMENTOS
60%

-Mini-ficha/
Questão aula
-Comunicação
Matemática
- Trabalho de
Grupo/Individual

20%

- Observação na
sala de aula do
desempenho do
aluno/apreciação
global do professor

OBSERVAÇÕES
i) A percentagem final obtida é
convertida na escala de níveis de 1
a 5, de acordo com a seguinte
correspondência: 0 a 19% -Nível 1;
20 a 49% - Nível 2; 50 a 69% - Nível
3; 70 a 89% Nível 4; 90 a 100% Nível 5.
ii) Carácter contínuo da avaliação:
a avaliação final do 2º período
obtém-se fazendo a média
aritmética das classificações de 1.º
1/1
e 2º períodos; a avaliação final do
3º período obtém-se fazendo a
média aritmética das classificações
dos três períodos.
iii) Caso não seja realizado algum
dos instrumentos de avaliação, os
20% são distribuídos pelos restantes
instrumentos (à exceção dos
testes).
Nota: Critérios de avaliação das
atitudes e valores (20%) – consultar
documento próprio.

APRESENTADO EM REUNIÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA EM 18/10/2018
APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO PEDAGÓGICO EM 23/10 /2018
A COORDENADORA DE DEPARTAMENTO: FLORENTINA MARQUES

A DIRETORA: OLGA ANTUNES

