
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Matemática) – 2ºciclo  2021-2022 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico 

e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, 

técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 
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Conhece, compreende e aplica conceitos, técnicas, propriedades e relações matemáticas; 
Utiliza corretamente vocabulário específico da disciplina. 

Resolução de 
problemas 

Resolve e formula problemas, concebe e analisa diferentes estratégias na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não matemáticos 
Revela capacidade de estimação e utiliza-a na análise da razoabilidade dos resultados dos problemas. 

Raciocínio Matemático 
Formula e testa conjeturas. 
Argumenta e justifica a partir de exemplos concretos. 

Comunicação 
matemática 

Expressa-se, interpreta e compreende ideias, e participa de forma construtiva em discussões sobre ideias, 
processos e resultados matemáticos. 
Utiliza a linguagem científica e o vocabulário próprio da disciplina. 

ATITUDES 

Relacionamento 
interpessoal 
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Respeita os outros. 
Cumpre as regras de funcionamento da sala de aula. 
Respeita materiais e equipamentos. 
Interage com os outros revelando sentido de cooperação e interajuda; 

Participação  

Participa nas aulas de forma oportuna, construtiva e adequada. 
Colabora em trabalhos de par/grupo. 
Está atento nas aulas. 
Revela interesse e empenho. 
Revela persistência. 
Realiza as tarefas de forma autónoma. 
Revela espírito de iniciativa. 
Reflete e avalia, reformulando o seu trabalho, partindo da avaliação formalizada; 

Responsabilidade 

É assíduo/pontual. 
Apresenta o material necessário. 
Realiza os trabalhos de casa/Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas. 
Cumpre prazos. 

Organização 
Organiza e gere o tempo, o espaço e o ambiente de trabalho; 
Revela organização na apresentação dos trabalhos e do caderno diário. 

 
 

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos 

sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

 


