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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO  

Ano letivo 2022/2023 

Disciplina de Matemática - 2º CICLO - Regime presencial 

DOMÍNIOS A AVALIAR 
ELEMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERA

ÇÃO 
 

 

Domínio Cognitivo 

 

Capacidades 
/ 

Conhecimentos 
 

● Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 

● Articulação de conteúdos. 

● Utilização dos materiais específicos da disciplina e técnicas 

trabalhadas.  

● Capacidade de resolução de situações problemáticas; 

● Raciocínio Lógico-matemático. 

● Uso da Língua Materna e da linguagem simbólica da 

Matemática. 

● Capacidade de comunicação matemática (justificação e 

apresentação de raciocínios). 

● Conversão de expressões da Língua Materna na linguagem 

simbólica da Matemática e vice-versa. 

 

Fichas de avaliação; 

 

Trabalhos individuais; 

 

Desempenho nas 
“Questões de aula”; 

Desempenho na realização 
de atividades em contexto 
sala de aula.  

 

 
 
 
 
 
 

70% 

 

 

Domínio 

Socio - Afetivo 

 

Atitudes 
/ 

Valores 

 

● Empenho /Participação na aula: 
Responsabilidade, assiduidade, pontualidade, cumprimento 
de prazos e ser portador dos materiais necessários à aula. 
Participação (iniciativa e contributo para o dinamismo da 
aula).  
Organização. Interesse, empenho e perseverança. 

● Realização dos trabalhos de casa: 
Cumprimento dos trabalhos de casa. 
● Comportamento: 
Respeito e cumprimento das regras de conduta (saber estar, 
saber ouvir e saber falar). 
Sociabilidade e cooperação. 

 

Empenho na aula; 

Realização dos trabalhos 

de casa; 

Comportamento na aula; 

 

 
 
 
 

 
 

30% 
 

 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DOMÍNIOS  

Domínio Cognitivo (70%) Domínio Socioafetivo (30%) 

Fichas de 
avaliação* 

Trabalhos 
individuais * 

Questões 
de aula* 

Desempenho na 
aula 

Empenho na aula TPC Comportamento  

40 % 10% 10 % 10% 15% 5 % 10 % 

Estes critérios de avaliação serão ajustados para os alunos: 
● Com Educação Inclusiva, conforme previsto no respetivo Relatório Técnico-Pedagógico; 
● Oriundos de países estrangeiros. 

*A distribuição dos pesos no Domínio Cognitivo será ajustada nos seguintes casos: 
● Nas unidades em que utilizem apenas o “Desempenho nas aulas” e outro instrumento de avaliação, esse outro instrumento 

vale 60%. 
● Nas unidades em que não se realizem trabalhos ou questões aula, as Fichas de avaliação valem 50% . 
● Nas unidades em que não se realizem Fichas de avaliação, os Trabalhos valem 30% e as questões aula valem 30%.  

O Coordenador de Departamento 
___________________________ 
       (Fernando Brites Pereira)                         Aprovado em Conselho Pedagógico de 23/11/2022 


