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A elaboração dos Critérios de Avaliação da disciplina de Matemática teve em conta: a definição de competência apresentada no PASEO, o estipulado nas AE em vigor, os Critérios de avaliação e respetivos níveis de desempenho definidos 
no Referencial Comum anexo do Plano de Intervenção da Escola (projeto MAIA), e a forma como aglutinam as Áreas de Competências definidas no PASEO. Não é obrigatória a utilização de todos os instrumentos de avaliação referidos 
sendo a lista apresentada meramente indicativa, podendo recorrer-se a outros diferentes sempre que necessário. 

(Critérios aprovados em Conselho Pedagógico de 12 de outubro de 2022) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

da EBSQF 

       Referencial comum 

PASEO 
Áreas de 

Competência 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES 
 

IMPORTÂN-
CIA RELA-

TIVA 
(%) 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conhecimento e informação (ci-
entífico, técnico, tecnológico e 
artístico) 

 
Saber científico e 
tecnológico 
 
Raciocínio e 
resolução de Pro-
blemas 
 
Pensamento crí-
tico e pensa-
mento criativo 
 
Linguagens e 
texto 
 
Informação e co-
municação 
 
Sensibilidade es-
tética e artística 
 
Consciência e do-
mínio do corpo 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
Desenvolvimento 
Pessoal e Auto-
nomia 
 
Bem-estar, saúde 
e ambiente 

 

Conceitos e Procedimentos 
[CP] 

 Conhecimento de termos, noções, propriedades e formas de represen-
tação matemática. 

 Mobilização de conceitos e procedimentos para interpretar e resolver si-
tuações simples ou rotineiras. 

 Uso da calculadora e de outros meios informáticos para fazer verifica-
ções e resolver problemas rotineiros, numérica e graficamente. 

 Utilização da linguagem básica da Matemática. 
 Aplicação de algoritmos. 
 Uso de instrumentos de medição e desenho.  

60 
 
 

Testes globais 
  
 
Questões de aula 
 (orais ou escritas) 
 
Composições mate-
máticas 
 
 
Trabalhos temáticos 
individuais ou de 
grupo 
 
 
Trabalhos 
Interdisciplinares 
 
 
Portefólio 
 
 
Fichas de  
autoavaliação 

 

Observação direta 
 

Mobilização do conhecimento 
(raciocínio, resolução de proble-
mas espírito crítico, trabalho ex-
perimental) 

 
 
 
 

Comunicação (utilização de dife-
rentes linguagens, criatividade, 
sensibilidade estética, domínio 
do corpo) 

 

Competências Transversais 
[CT] 

 
- Resolução de problemas 
 
- Raciocínio Matemático  
 
- Comunicação Matemática  

 Seleção de estratégias e mobilização adequada de conceitos e procedi-
mentos para a resolução de problemas. 

 Resolução de problemas, atividades de modelação ou desenvolvimento 
de projetos. 

 Interpretação de resultados e revisão dos processos, quando necessário. 
 Formulação, investigação e validação de conjeturas matemáticas. 
 Uso de novas tecnologias para sustentar ou refutar conjeturas. 
 Utilização de diversos tipos de raciocínio. 
 Interpretação dos dados de um problema. 
 Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 

procedimentos e conclusões. 

25 
 

 

Desenvolvimento pessoal e in-
terpessoal; relação com o ambi-
ente 

 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desen-
volvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

 Apresentação, em sala de aula, de um comportamento adequado (par-
tilha, colaboração e respeito pelos valores enunciados no PASEO)  

 Autoavaliação para identificação de progressos, lacunas e dificuldades 
na aprendizagem. 

 Empenho e resiliência na superação de dificuldades diagnosticadas ou 
reconhecidas. 

 Realização das tarefas propostas com sentido de responsabilidade e um 
grau crescente de autonomia. 

15 


