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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

Aprovados em Conselho Pedagógico de 06/11/2018 

ANO:5º DISCIPLINA: Matemática 

 
Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de recolha 
de informações/avaliação Coeficiente de 

ponderação 

Instrumentos de recolha 
de informações/avaliação Coeficiente de 

ponderação 
Temas 

Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 

Números e Operações 

Álgebra 

Geometria e Medida 

Organização e 

Tratamento de Dados 

Aquisição 

Aplicação 

Resolução de situações em 

diferentes contextos 

Comunicação matemática 

Fichas de avaliação 

 

Trabalhos de aula 

Exercícios resolvidos ou 

Questões de aula ou 

Mini-fichas 

50 % 

 

 

20% 

 

Empenho e participação: 

Qualidade e oportunidade das 

intervenções 

Realização dos trabalhos de 

acordo com os temas em estudo 

Responsabilidade 

Tem o material necessário 

É assíduo e pontual 

Realiza as tarefas de forma 

autónoma 

Comportamento 

Atitudes na sala de aula 

Cumpre o Regulamento Interno 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 
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                                      Critérios de Avaliação – Matemática 

Perfil do Aluno 

nível Perfil do aluno 

1 

Não participa na realização das tarefas da aula, individuais ou em grupo; 

Não se insere no grupo de trabalho; 

Demonstra falta de empenho, criatividade e de iniciativa; 

Não revela capacidade crítica e de análise; 

Não conhece nem sabe aplicar noções matemáticas elementares, adequadas ao seu nível de ensino; 

Perante uma questão problema não é capaz de estabelecer qualquer estratégia de resolução limitando-se, por vezes a copiar os dados ou a dar uma resposta incorreta; 

É perturbador do bom funcionamento das aulas. 

O aluno não atinge de forma alguma os objetivos propostos. 

O aluno não desenvolve as competências essenciais.  

2 

Raramente participa na realização das tarefas da aula, individuais ou em grupo e quando o faz é com dificuldade;  

Não coopera com os colegas, com gosto e com intenção de contribuir positivamente; 

Demonstra falta de empenho, criatividade e de iniciativa; 

Não revela capacidade crítica e de análise; 

Não conhece nem sabe aplicar a maioria das noções matemáticas elementares, adequadas ao seu nível de ensino; 

Perante uma questão problema utiliza uma estratégia inadequada à sua resolução, ou tenta uma estratégia que revela alguma compreensão, mas não a conclui corretamente; 

Demonstra incapacidade em estabelecer raciocínios que conduzam a respostas compreensíveis e não consegue reformulá-las; 

Tem dificuldade em cumprir regras de bom funcionamento da sala de aula. 

O aluno não atinge a maioria dos objetivos propostos. 

O aluno não desenvolve a maioria das competências essenciais.  
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3 

Participa regularmente na realização das tarefas da aula, individuais ou em grupo; 

Coopera com os colegas, com gosto e com a intenção de contribuir positivamente; 

Revela algum empenho, criatividade e espírito de iniciativa; 

Revela alguma capacidade critica e de análise; 

Conhece e sabe aplicar noções matemáticas elementares, adequadas ao seu nível de ensino; 

Perante uma questão problema utiliza uma estratégia adequada à sua resolução, no entanto por vezes, responde incorretamente demonstrando não compreender uma parte do 

problema ou ignorando condições necessárias; 

Demonstra alguma incapacidade em redigir respostas e explicar o seu raciocínio; 

Cumpre regras de bom funcionamento da sala de aula. 

O aluno atinge de forma satisfatória os objetivos propostos. 

O aluno desenvolve a maioria das competências essenciais.  

4 

Participa ativamente na realização das tarefas da aula, individuais ou em grupo; 

Coopera com os colegas, com gosto e com a intenção de contribuir positivamente; 

É empenhado e responsável; 

Desenvolve atividades de forma criativa e autónoma; 

Tem espírito de iniciativa; 

Revela capacidade crítica e de análise; 

Conhece e sabe aplicar as noções matemáticas elementares, adequadas ao seu nível de ensino; 

Perante uma questão problema seleciona e implementa estratégias adequadas e apresenta uma resposta correta;   

É capaz de redigir respostas e explicar o seu raciocínio; 

Interioriza as regras de bom funcionamento da sala de aula. 

O aluno atinge de forma muito satisfatória os objetivos propostos. 

O aluno desenvolve as competências essenciais com facilidade. 
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5 

Participa ativamente na realização das tarefas da aula, individuais ou em grupo; 

Coopera com os colegas, com gosto e com a intenção de contribuir positivamente; 

É empenhado e responsável; 

Desenvolve atividades de forma criativa e autónoma; 

Tem espírito de iniciativa; 

Revela capacidade crítica e de análise; 

Demonstra curiosidade científica e desenvolve trabalhos de pesquisa; 

Conhece e sabe aplicar as noções matemáticas elementares, adequadas ao seu nível de ensino; 

Perante uma questão problema seleciona e implementa estratégias adequadas e apresenta uma resposta correta; 

Sugere diferentes formas de abordagem de uma questão; 

É capaz de redigir respostas e explicar o seu raciocínio; 

Interioriza as regras de bom funcionamento da sala de aula. 

O aluno atinge plenamente os objetivos propostos. 

O aluno desenvolve as competências essenciais com facilidade. 

 

 

 


