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Critérios de Avaliação de Matemática - 2018/19 

 
3º Ciclo – 7º ano 

 
 

Por trabalho prático entende-se a resolução de exercícios escritos ou orais durante a aula, 

preparação e execução de trabalho experimental, de pesquisa, síntese/composição sobre 

um determinado assunto, produção de poster / placar de parede, execução de uma ficha de 

trabalho, debates de argumentos, apresentação escrita ou oral de trabalhos solicitados pelo 

professor. 

“ As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.” in 

ponto 5 do artigo23º da Portaria nº 223 – A/2018, de 3 de agosto. 

 

 

 

 

Parâmetros Percentagem  

Domínio 

cognitivo 

Testes de avaliação 70% 

 

85% Trabalho Prático 
10% 

 

Oralidade 
5% 

 

Domínio 

socioafetivo 

Comportamento e relacionamento interpessoal 
 

5% 

15% Execução de  tarefas propostas 
 

5% 

Trabalho colaborativo 
 

5% 
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Atribuição da classificação no final do período: 

 Nível/Classificação atribuída 

 
Nível 1 

 
Nível 2 

 
Nível 3 

 
Nível 4 

 
Nível 5 

 

C
o

g
n

it
iv

o
 

 Não revela 
qualquer 
progresso ou 
não tem 
aproveitament
o por 
manifesta 
recusa ou falta 
de assiduidade  

Apesar das 
estratégias 
implementadas, 
o aluno não 
adquiriu os 
conhecimentos. 

Revela 
alguma 
facilidade na 
compreensã
o, aquisição e 
aplicação de 
conheciment
os 

Revela 
facilidade na 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Revela grande 
facilidade na 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

S
o

ci
o

a
fe

ti
v

o
 

 

O aluno 
manifesta 
atitudes 
desadequadas  

 

O aluno 
manifesta 
atitudes 
adequadas, 
com alguma 
frequência 

O aluno 
manifesta 
frequentemente 
atitudes 
adequadas  

O aluno 
manifesta 
sempre 
atitudes 
adequadas  

        

Atribuição do nível no final do período: 

A avaliação é contínua. 

No 1ºperíodo o nível atribuído resulta da ponderação dos elementos recolhidos (constantes 

no quadro anterior. 

No 2º período a percentagem do domínio socioafetivo é a média aritmética do 1º e 2º 

período-. 

No 3º período a percentagem do domínio socioafetivo é a média aritmética do 1º, 2º e 3º 

período. 

No 2º período é calculada a média das percentagens dos testes realizados no 1º e 2º 

período e das atividades práticas. 

No 3º período é calculada a média das percentagens dos testes realizados no 1º, 2º e 3º 

período e das atividades práticas. 

No 2º período o nível a atribuir resulta da aplicação ponderada de todos os elementos 

recolhidos até esse momento (1º e 2º período). 

No 3ºperíodo o nível a atribuir resulta da aplicação ponderada de todos os elementos 

recolhidos até esse momento (1º, 2º e 3º período). 

        


